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CONTRATO N*: 294/2020
PRBGAO ELBTRâHICO M°:010/2020

TSfMO DE COKtRAIO gOB XHTFS 81 CELEBRAM A
SECRETARIA DE SAÚDE DA HOFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA E C DB A FERREIRA fi CIA LTDA, PARA
PBESTACAO de serviços CONPORHS DISCRIKIHADO
MK8TB naTRUKENIO NA FOntA ABAZR»:

PbIo pSMADtB instirxasAnto do eontcato, do ua lado o Bocxetosia Municipal da Saúda do
Santa Rita - inaorita no CHPJ/MP sob o n' n* 06.694.222/0001-63, situada & Avenida flávio Ribaito
Coutinho, o/a, Conteo, CEP; 56.300-220, Santa Rita, PB, nosta ato repEoaentada polo SocrotAtio,
LUCIMO CORREIA CARNEIRO. CPP n® 827.071.464-04, dezavanto sinplosaanto CONTRATANTE, o do outro

C DE A I«BRBIRa"TTia HPA. CNPJ n« 33.330.926/0001-99, localisada na R DIOSO LEITE, n® 91
- nir» .Tnaí - ffARHmmW - PB - CEP: 55.299-170, noato ato dozavaata si^leoaonta CONTRATADO,
dacidizoa as paztas eeafctatantee assinar o pcasanta contrato, o qual sa rogará palas cláusulas
a eondiçdas aaguintas:

CLÁUSULA PROIBIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CCMTRIOO;

1.1 Sato contrato decorro da licitaçAo BOdalidada Prog&o BlatrSnieo n" 010/2020, pxoeosssda
noa tarsos da Lei Pndaral n® 10.520, da 17 da JuUio da 2002 o subsidiarlaaanta a Lai Fadatal
n® 6.666, da 21 de Junho de 1993; Lai Cogpleaontar n® 123, da 14 da Dexaabto da 2006; Decreto
Federal n® 3.555, da 06 da Agosto da 2000; Decreto Pairai n® 7.892. da 23 de janeiro da
2013; CeapleMntar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro da 2015; Decreto
n' 9.469 da 31 de agosto da 2016; Decreto Podorai n* 10.024 da 20 de eetaabro da 2019, a
legislação pertinente, consideradas as altomçSoa poateriores daa referidas notaaa.

CLÁUSULA SEGUNDA - 00 OBJETO DO CONTRATO: . ^
2.1 O prasanta contrato tea por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO BOSPITALAR. VISANDO
ATENDER AS DEMANDAS B NECESSIDADES OA SECRETARIA MUNICIPAL DB SAÚDE DB SANTA RITA, PB.
2 10 fomeoiaento deverá Obedecer rigoroeeaante ás cendlçAea expressas nesta instruaanto,
proposta apresentada, Ptegào Progio Eletrônico n® 010/2020 e instmpôoa do Contrat«ta,
decuBantOS eesea que fican fasendo partes Integrantas do presente contrate. Independente da
traneetiçfto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR S PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto,
novaeantos reais).

á da B$ 1.900,00 (Bua nil
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oxcabo para os casos previstos
CLAUSUIA QUARTA - DO REAJUSTAMBHTO:

4.1 Os preços contratados aáo fixes pelo poriodo da ua ene.
no Art. 65, SS 5" a 6®, da Lei 8.666/93. ,
4.2 Ocorrendo o dasequilibrio econÔBico-finaneairo do contrato, podará sar rest^lecida a
ralação que as partas paetuaran inicialaante, nos tarsos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da
Lai 6.666/93, nadiante eoaprovmçlo doeuaantal e tequariaento e^^resao do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - OA DOTAÇÁO: _ ...
S.l As daspoaas oorrarAo por conta da sagointe dstaç&o, constanta do ozçaaanto vigantat

02.100 - PUNDO MUNICIPAL DB SAÚDE
10.122.2605.2041 - NABUTBNCÁO DOS SERVIÇOS 00 PUNDO HDNICIPAL DE 8AUDB
10.301.2605.2051 - ATWÇÁO BÁSICA _
10.303.1613.2042 - MMCUTEHCÁO OA A89I8T. BOSPITALAB B AMBUIATORZAX. ALIA/KEDXA
COMPLEXIDADE ,

10.303.1604.2053 - MAKUTBNÇÁO DE CENTRO DB ESPECIALIDADES COcwiOlOOlCAfl - CBO
10.302.1617.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADB8 DE VIGILÂNCIA SM SAÚDE
10.303.1617.1016 - StPLAHTACÁO DO CENTRO DB REABILITAÇÃO DB PESSOAS CCM DBPICXSNCXA
10.304.1615.3045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DB VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.302.16111.2059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URCÍNCIA Asrinadodetcmjdigln!
ELEMENTO DB DESPESA: 3390.30-00 MATERIAL DE CONEOCD C OE A FERREIRA E OA pcCDEAFEUtilUE CIA
FONTE DE RECURSOS 211 - RECURSOS PRÓPRIOS LTDA33330S2600019 LTOAi333]OS»O0Ol99

214 SUICURSO FBDBRAL 9 Dado»:2030.09,3013:S9:30
-0300'

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 O pagaiaanto sará Mdiante EMPENHO, da acordo cos sa quantidades afatlvaaanta antreguaa,
»pà» a data do zeeobiMnto definitivo do objeto, pala CoaisaSo de Racabiaento, «adianta
apsesantao&o da Mota Plaoal, conferida a ataetada. O pagaaento deverá ser ofotaado no prazo

^ 30 <trinta) dias apôs a apreaentaçao da Neta Fiscal. y/
6.2 Os praçoa sacáo fixos a irraajustávets nos tatmoa da legislaçSo sa vigor, durantf /a^
vlgônoia desta contrato, aalvo ea caeos previstos no Art. 65, parágrafos 5* e 6
8.666/93, da fona a aar — o Equilíbrio Bconôaico-Plnancoiro do Contrato.
6.3 Para afativaç&o dos pagaBontoa ra^ectives, davarlo aor apresentados juntasente ooa



Fatura# a Kotaa Fiacais, aa Cartidôo» Ragfatlva» da débito CUD do ZHS9, CRF do FCTS/^a a /^\
Fatanda Municipal do domicilio do pcoponante, davidaaante atualirada; jr\
6.4 O nâo cu^iaanto do aubitea anterior, i^licaré na austaçào do pagiMnto ry/JO \
procaoaado apóa a apraaantaçSo das rafaridaa eortiddas, nSo podando aae coaaidor^ 7;dapaga^nto. U ^ ̂7

clAosoia sÉina - dos prazos b iocal ob bmireoa: ^ /
a. o objeto deata licitapSo deverá ser entregue pareoloda*nta, «adianta a ^'y

•olicltaçio da Comacioanto polo setor Competanta, a qual davará aac atendida no^pgby
do 10 COor) ■<<«« a contar da data do recebiaanto da raspactiva aolicitac&o.

b. Aa entregas do objeto deata licitado deverão aar realisadas na Secretaria de Saúda da
Prafeitura Municipal de Santa Rita, PB situada á Avenida Flávlo Ribeiro Coutinho, s/n.
Centro, CEP: 50.300-220, Senta Rita, PB, no pcaso niriar» de 10 (das) dias úteis, seapce
contados s partir do recebimento pelo fornecedor da Hota da Empenho. O Borário da antraga
davará ocorrer no período de 08 às 17 hs, de Segunda á sexta-feira.

o. Todas aa dasposaa da transporta, tributos, frata, cazzagaaanto, dascazxeganento, encargos
trabalhistas e previdonciários e outros custos dacorrentas direta o indlretasanta do
fomecimeoto do objeto desta llcitacáo, eorrerSo por conta exclusiva da contratada.

d. O praro de vigência do presente contrato será datarainado: até o flnsl do exarglelo
flnanealro de 2020, eonsidezado da data da sua assinatura.

CLÁOflOLA OITAVA - DOS SHCARCOB DA BECRSTARXA WHZCIPAL DE SAÚDE E DA UCmKtB VEHCSDORA:
6.1 Caberá a Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal da Ssnta Sita, PB:

a. Pecrdtir durante a vigência de Contrato, o acesso dos representontas/prepostos e
ei^ragadoo da COOTRATADA ao local de entrega doa produtos nas dependências da
Sseratarla de Sa:^e da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PS, desde 91a davldaaanta
identificados e por reprasentanta do ccanRATAins;

b. Promover o o a fisoalisaç&o quando da entrega dos produtos, sob oa
aapectos quantitativo e qualitativo, anotando aa ceglatro próprio aa falhas
detectadas e á CCSflRASADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas
corretivas por parte deeta;

c. Conunieaz á liei tanta vencedora, qualquer irregulaxidads no fomeeixento dos
produtos e intarrosper imadiatamanta o fomaciaento, se for o caso;

d. Xi^edir que terceiros fomocam os produtos objeto deste Pregão;
e. Prestar as infoxmacóes e oa esolarsolmentos que venham a aar solidtadoa pala

COHTRAZAIIA;
f. Fiscalieaz o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lai 8.666/93;
g. Efetuar o pagamento à cdrTRAIADA ea até 30 (trinta) dias após o atesto da Hota

Piscai/ fatura do Material e/ou sarvlços;
b. Atestar a do objeto desta Contrato, por maio de Setor Coapetante;
i. fornecer atestado de capacidade témica quando solicitado, daada qua atendidas as

obrigaçóea contratuais.
6.2 Caberá á lieitante vencedora:

a. Responder, an relação aos aeos agregados, por todaa as despesas
decorrentes da antraga da produto a/ou serviços, tais como: a) salários;
b) seguros da ecidonte; e) taxas, liçoatos e cwtribuiçóes; d)
isdsniaaçóea; e) vales-refelçâo; f) vales-transporta; e g) outras que per
ventura venham a ser criadas o exigidas pelo Govamo;

b. Hantoz, ainda, os sous aipregados idantificados por crachá, quando am
trabalho, devando substituir imediatamante qualquer um delas qua seja
considerado ineonvenienta á boa osdoa a As normas dlsciplinares da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

Oi Respeitar as normas e prooedimsntos da controle a acesso ás
dependências da Secretaria da Saúda da Prefeitura Minicipal da Santa
Riba, PB;

d. Raspondar pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes da SM culpa ou dolo, durante a entrega do produto, nflo
ercltiindo ou reduzindo esaa reaponsabi lidada a fiaeallaaç&o ou o
aeempanhaattito pala Secretaria Municipal de Saúde;

e. Raspondar, ainda, por quaisquer danos causados diratamanta a bens da
prqpriadada da Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita,
PB, quando sasos tenham sido ocasionados por seus aapxegados duranta a
antrs^a do produto;

f. os produtos da 10 (dax) dias, contados a partir da data
da assinatura do centrato/empanho. O desouquiiaanbo ao praro citado
sujeitará a empresa contratada á penalidade de anilta.

g. Bnearrega-se da entrega dos itans adquirido#, areando cem ^lalquar
custo advindo do transporte, oexga, descarga, bem cono qualquer serviço
relativo ao procedimento do entrega.

h. Ho ate da entrega do objete, deverá ser apresentado documento fieoal
válido eocrespendante aa fomeoimente.

1. Comunicar a Secretaria do Saúdo da Prefaltuza Municipal de Senta Rita,
PB, por asczito, qualquer anorxAlidade do caráter urgente e prestar os
eaclarectnentoa qua Julgar necessário;

J. Justificar, no caso de descu^riaonte do praao citado 00 item anterior
ou paralisado do femecisonbo, por escrito, es até 24 boraa contadas
da entrega frustrada;

k. ao COHTRAXAHTS, por escrito, so verificar eondiçóes que
possam prejudicar a prestaçio ou a Iminência do fatos qua possam
interferir na perfeita execução deste contrate, bem acmo atrase eu
paralisação de foxnaelmento apreaentaBdo rasêas justificsdosas, as quais
serfio objeto do análloo, que podorto ser ou não aeoltas pele Contratante:

1. encontrar-se em dle com as obrigações fiseeis, ea eonfermldade oom o
previsto no procedimento licitatórlo;

m. Msnter-se em eaçatibllldade com as obrigaçóes a seroo assumidae, além
da todos as eondiçóes da habilitação e qualificação exigirtas neste Pregão,
durante tod* e execuçáo do contrato; A.«n«íc«f«m,a9iu.

CDE AFERREIRAECIA porCO€*fE<B£ifiAECU
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.  n. Emitic a nota fiscal, constando na aesita a infonaapào sctoa os caciirsos
utilizados para custeio desta contrato;

o. Trazer ao setor da Eiq>enha as Motas Fiscais aooupanhadas das
respectivas certiddes de natureza fiscal;

** p. Se os produtos entregues forea recusados, a ei^resa será advertida para
o cu^riianto imediato de suas ^rigspSes, lhe sendo concedido o prazo

da 24 (vinte a quatroj horas, efetivando a troca dos produtos^
apresentando dofesa nua prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
aplieagão da multa prevista neste Edital e demais medidas que
necessárias.

CUWSUUk HOM& - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, C0HERC1AI8 E FISCAIS DA VEMCEDORA.
9.1 Ã licitsnte vencedora caberá, também:

a. Assumir a responsabxlidade por todos os encargos previden
obrigacéos sociais previstos na loglslap&o social e trabalhista
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
não manterão nenhum vinculo ei^regaticio com a Secretaria de
Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por tedaa as providências o
obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes do
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimee os seus
empregados quando do fomocimonto do produto ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência da Secretaria de Saúde da prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB;

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

d. Assumir, ainda, a reaponsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes ds adjudicação deste Pregão.

^  e. <a>teE todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução
do contrato pagando os eBolumentos prescritos em lei.

9.2 Deverá a lieitante vencedora observar, ainde:

a. É exprassaaenco proibida á contratação do servidor perteneonto ao quadre
de pessoal da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB durante a vigência do contrato;

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

e. Vedada á subcontratação de outre esprosa para o femeoimento do produto
e/ou serviço objeto deste Pregão.

9.3 A inadlaplència da lieitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitea
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ã Secretaria do Saúde da
Prefeitura Municipal ds Santa Rita. PB, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela
qual a lieitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vincule da solidariedade, ativa
ou passiva, com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PS.

OÁUSUIA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CCMTRATO:
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da
Lei S.666/93, desde que haja interessa da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta Pregão.
10.2 No interesse da Secretaria do Saúde da Prefeitura lémicipal do Santa Rita, PB, o valor
inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 254 (vinte

1^ e cinco por cento). conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei n°. B.666/93.
'  a. a lieitante vancedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os

acréscimos eu supressões que se fizerem necessários; e
b, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partas.

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 serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a asg;la defesa.

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

Municipal de Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos Incisos Z a XZI e XVII do
artigo 78 da Lei mencionada, notirieando-se a lieitante vencedora com a antecedência
Biinima do OS (cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entre ae partos, reduzida a tormo neste Pregão, desde que haja
conveniência para a Secretaria do Saúde da Pcefeitura I4unicipal ds Santa Rita, FB;
eu

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

CLÃUS(nA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PE)IALtDADES;
Aos fornecedores/contratados que descusprirem total ou parcialmente os contrates celebrados com
a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, e aos licitontes que cometam
atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sanções:

I - Advertência; II - Milta;

a) 0,3 % (três décimos per cento) por dia, até o trigéaimo dia de atraso,
sobre o valor do fornecimento

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do crenegzama físico da obra
nào cxi^pcidô i

CDEAFERREIRAE b) 10 % (dez por canto) sobre o valor total ou paroiai da obrigação

LTDA31330S26000
199 14:0153

Syigot



cueprida, o eonfloquente cancelamento da nota da engenho ou documento
equivalante.

111 - Suspensão Teopotâria de participação em licitação a ij^edimento de contratar
coiik a Administração, por praso não superior a 02 (dois) anos;
XV - Declaração de 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
serã concedida se^ra que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuixos
resultantes a depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

S l" O valor da multa aplicada, noa tarmoa do inciae II, será descontado m
valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração
ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamante, da conformidade
com a variação do IPCA. o partir do termo inicial, até a data do efetivo
recolhimento.

S 2° A pena de multa poderá ser aplicada cumulati vamanto com as damais
sançães restritivas de direitos penalidades eabiveis fundamentadas na Lei
8.666/91 a na Lei 10.520/02.
S 3° . A contagem do periodo da atraso na execução doa ajustes serã
a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento
estabelecido para o eusprimento da obrigação.
S 4° A suspensão te^>orária ia^edirã o fornecedor de licitar e eo:
a Administração Pública pelos seguintes prazos;

dobs

I- 06 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas da advertência, no
(doze) meses, sem que o fornecedor/contratado t
as medidas corretivas no prazo detominaá
Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mareadoí
fomaelda;

II- 12 (doze) mesas, nos casos de:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meaas, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens
sem 3uata fundamentação e prévia comunicação à Administração;
e) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de
licitação no âmbito da Administração Pública Hunieipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio
doloso, fraudo fiscal no recolhimento do qualquer tributo.

S 5° Serã declarado iniddneo, ficando impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública, por te^o Indeterminado, o fornecedor que:

I- não regularizar a inadimplãncia contratual nos prazoa estipulados
nos incisos do parágrafo anterior, ou
II - demonstrar não possuir idoneidade para contratar eom a
Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

S 6° Ma modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo do
validade do aua proposta, não c«l«»brar o contrato, deixar da entregar ou
apresentar documentação fnlaa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, co^jortar-ae de modo inidêneo ou cometer fraude
fiscal, serã aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar eom
o Município por prazo não superior a 05 (cinco) anos. sendo dascredanciado
do Sistema da Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato o das cominaçãos legais, aplicadas o dosadas segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02. são da eo^atência do ordenndor da despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as ssnções e penalidades eabiveis, fundamentadas na Lei
B.666/93 e na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no Semanário
Oficial, o qual deverá conter:

I - nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cedastro Hacional
de Pessoas Jurídicas -
CHPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF:

II - nome e CPF de todos os sócios;
III - sanção aplicada, eom os respectivos prazos de Impedimento; IV — órgão ou
entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação,

11.4 Além das penalidades citadas, a licitanta vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento da sua inscrição no Cadastro de Registro da Fornecedores - CRF da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB a, no que couber, ãs demais penalidades referidas no Capitulo
IV da Lei n'. 8.666/93.
11.5 Caractecizar-se-ã formal recusa ã contratação, podendo a Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, a seu oxcluaivo Julzo, convocar os licltantes
remanesccintos, na ordem de classificação, para que manifeatem interesse na contratação, em
igual prazo, e atendidas todas as condições editaliclas para fornecimento do objeto licitado
ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses;

o) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Socretarla de Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB aom que a licitante vencedora tenhe retirado e assiM"
o inatrxuaento contratual. {

CDEAFERRHRAE mitf— decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, aom que tenha iniída
riA porCKArcittCBU(aA a oxecucae d09 aerviçes ou fomocia*nto doa b«n9« ob^oto dostA licltaçAo, no '
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t  t«t 8ido solicitada, sas justificativa do atraso ou cott justificativa do atraso nao

11.6 Além das penalidades eiveis elancadas nos subiteos aatariotas, a Lei It". 8.666/93
. ' psftvé punic&es na esfera criminal, senlo vejamos:

Art. 93 - liçedir, perturbar ou fraudar a realizac&c de qualquer ato do
procedimento licitatório: Pena - detenção, do 06 (seis) meses a 02 (dois)
anos, e multa.

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

I- olovando arbitrariamente os proçoa:
II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, metcadotia falsificada ou
deteriorada; III - entregando uma mercadoria per outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V  - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou
a exocuç&o do contrato: Pena - detenção, de 03 <trêa> a 06 (seis) anos, a
multa.

CLÁUSULA DÉCIKA SEGUNDA - - DA FISCALIZAÇÃO E CB8XÃO DO CONTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto de acoipanhamento, controle, fiscalização e avaliação
por roproaentante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o<a] Sc(a).^tóÇIA
VALÉRIA P. OB ARAÚJO RODIGUE8, portador(a> do CPP 569.135.164-87, com lotação fixada na
Seccatacia Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr (a). ANA THBREZA DIAS LINS DE ALBUQUERQUE portador(a) do CPF
790.351.084-34, com lotação na Socretária Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB,
formalmente designado, e comprova dementa habilitado para gerenciar o presente temo, serã o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos complementaces.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as quastòes decorrentes deste contrato, as partas elegem o Foro da Comarca de Santa
Rita.

B, por estarem da pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em a2(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes o por duas testemunhas.

Santa -\^\ 01 dejOutubro de 2020.

TESTEMDHRAâ
PELO

//

LCCIAHO CORRÊA'CARNEIRO

PELO CONTRATADO
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