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ESTADO DA SARAÍSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COHISSto PERMANENTE SE LICITAçAO
CONTRATO H*: 2SS/2020

PREGKO SLETRiÕNICO H>:010/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
«rrBPPkvT^ n«l «AtmR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
.T-Pk

>

SAÚDE

DISTRIBUIDORA

DE

PBOPPtOS MmiCQS HOSPITALAR - _LTDA, PARA
FSBSTAÇAO ~Dê SERVIÇOS CtWFOBME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Polo Fr...nt« ÍA.tru»«>» particular d* contrato, <!e u« l«lo o
santa Rita - insc«» no CHPJ/MF sob o n' n' 06.694.222/0001-63, situada a
Coutinho, s/n. Cntro. CEP: 59.300-220, Santa Rita, PB, nasta ato

LUCtAMO CC«REIA CARNEIRO, CPF n° 827.071.464-04, doravante

2M/Q0^

1-da MEPrm. EXÍ.DE OISTRlSOTT^-a na vnonUTOS MÉDICOS HOSPITALAR - LTDA. CNPJ n 23.993.232/0001

93, locailrada na R EURICO DE SOUSA IBAO, n« 594 - CORDEIRO - RECIFE - K - CEP- 59.015 80^
naste ato dotavanta sl^lasBanto CONTRATADO, daeidira» as parta» contratantes asstnat o presanta
contrato, o qual sa regará pela» cláusulas e condiçõas saguintaa:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

n,0/5030 nroce.aada

1.1 Este contrato decorra da licrtaoáo oodalidade Progào Blatrankco n
ptoca."^
nos terno, da Lei Federal n» 10.520, de 17 de Julho da 2002 e subsidiari^nte e Lei Fed«^

„• 8.666, d. 21 de Junho de 1993; Lei Co.í.le«entar n' 123. de 14 de

padaral n» 3 555 de 08 de Agosto de 2000; Decreto Padaral n° 7.892. da 23 de -janeiro M

2013; Lei Co»pl«iantnr 147/2014; Decreto F«íaral n 8.538 de

l

0^.488 da 31 da agosto do 2018; Decreto Federal n 10.024 de 20 de eeteabro de
legialeçáo pertinente, consideradas as alterações poscariorea daa roíerides nomes.
CLÁUSULA SECUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

o^anTTírko

vtSAHQO

2.1 O presente contrato bem por objeto: aquisição de
ATENDER AS DEMANDAS B NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDS DE

2X0 fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás
proposta aptesencade, Pregio Pregáo Eletrônico n* 010/2020

conS^«'
ind^MÍS^W^

doc^tos esses que ficam fatendo partes integrantes do presente contrato, independente ce
transcriçáo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

de ftS 1.692.00 <Hua mU e

3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto,
aeiacentea e noventa e dois reais)■

: ' '

_ espéc_ÍFicACAo

69

KISSNCR

I ooi«t".'."p.íwit.

UHID.

MARCA

tá?ARtóRAW"AKTÍAUÍiBICO «EOllttO lOCM DC IAM. 10
'X 4,6 K DE CCMP. MICR0POP0R09O CCM OOBSO DE KAO
TBCIOO,
MUSA
ADESIVA
)U
TACI
INTERNA,

:

P.tOTAL

UND

M 5,42

542.08

UKD

Rt 0,98

190,00

UNO

RS 0.82

492,00

UND

Rt 0.7B

4S8,00

HIPOALEROÊKICA. COR CLARA. EMBALAGEM TIPO CARRETEI;
Ca4
CAPA
PROTETORA,
CONTENDO
OABOS
OE;

JBEHTlFIcÀçto. PROCEB, BEO- M3 _

;

L

"mT
»ÃHICÓLAU'"'t*MANKÓ'q
contendo ESPSCUIO
VAOIHALi•
AX»
A<WSW14»V
—
91

fiSSCAj^TAVCL. BSCOVX CtPyiOd.. tSPXTÜLfc OB AYRES Di

^EIRA. LUVA t.V.A. ESTO» PORTA LÁMINABE LkHDIA
VIOM tXH TAMPA POSCA.

;

.

MT PANICOLAU TAMANHO M COMTÉSDO E8PÍCUIO VACDIAL
92

BESCARtAVCL. ESCOVA CWVJCAL, tSPATULA OS AVRES KM

mSURA, LUVA t.V.A. ESTOJO PORTA lÃMlMASS LAMINA
CE VIDRO CCM TAMPA FOSCA.

_

,

"kt" PAHICÒLAU TAMANRÓ' P «WTtHDO ESPECULO VAOIHAL
93

DESCARTÁVEL, ESCOVA CERVICAL. KSPAtULA OE ATRIS

ÍH4A9EIRA. LUVA E.V.A. ESTOJO PORIA lAMINáSS LAKUW
M VIDRO COM TAMPA
FOSCA.
L--. .. ... .TOTAL

i.Eta.OD

"nl^orr°f- «. pele pariode d. u. -na. «cate par. O. c.SO. pteviStCS

^2Tcorm;N^^''de^eiltr'^o^^"^^^^^
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

.

^

j

....nanCe-

5.1 Af despesas correrão por conta da seguinte doteçio, constante do orçamento vigwite.
02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
,
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SABDB
10.301.2<0S.205Í - ATENÇÃO BÁSICA
^

10.302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DA AS8IST. HOSPITALAR B AMBOLATORIAL ALTA/MEDIA

10*^^*1^^2053 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES OOCKTOlÓCICAS - CTO

1D.302.1617.20S5 - tONUTENÇÃO OAS ATIVIDADES DE VIOIlAmCIA SH SAODB

10.302.161'7.lOlS - IM7UUITACÃ0 DO CSHTRO OE REABILITAÇÃO DE PESSOAS CCM DÊFICII
10.304.1615.2045 - MAMUIEHÇÃO DO PROGRAMA D» VTGILÃKCIA aAKIlÃRtA
1^
10.302.16111.2059 - MANUTEHCÃO OA R£OB OE URGÊNCIA
{o.

^

BLEHEHTO DE DESPESA: 3390.30-00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS 211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO FEDERAL
CLÃUSUIA SEXTA - 00 PAGAMENTO:

6.1 O paganantâ «acá udiante EMPENHO, do acordo com aa quancidadoa oCotlvamanto ontresuo»,

ap6s 8 data do recebimanto daClnitlvo do ob}ato. pela Cosúsa&o da Rocobloonto, modionto
apresestacio do Nota Plaoal. eonfotida • atoatada. O pagasonto dsvacA aar afatuado no praao
do 30 (trinta) dxaa apôs a aproaontaçAo da Nota Placai.

6.2 Oa peepoe sac&o liao» o iccoaJuotAvoia noa toraoa da laglslagAo os vigor, duranta a

vigência daato contrato, ealvo os caaos proviato» no Art. 65, parAgcaCoa 5' a 6' da Lai
6.666/93, da forea a aor mantido o EguillDrio Econõmico-Pinancoico do Contrato,

6.3 Para aíotivacêo dos pagamantos reapocttvos, dovatfio oar apcaaantadoa Juntamanta com aa
PatutM e Notas Piocaifl, aa Cartidõos Hogativaa do dóbito CHD do INSS, CRF do EtSTS a coa a
Fasaada Municipal do domicilio do pceponenta, davidamanto atualisada:

6.4 O nAo cuBprimanto do subitam antarior, implicará na sustaçêo do pagamento gua >6 aerê
precaaaado apês a apcaaentacAo daa raloridaa caetiddoa, nêe podando aar considsrado atraso
da pagamanto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PBA20S E LOCAL DE ENTREGA:

a. O oboato daata licitaçio doverá aar antxaguo parcoladamante, modianta a axpadiçAo da
aolicitacêo da Eomaeiaanto paio Sator Cospatanta, a qual daverá aor atandlda no prato
-i»*-... da 10 (Dai) dlaa a contar da data do raeabimanto da raapaotiva aolicitaçAo.

b. As antragas do objeto doata licitação davarêo aar raalizadas na Saerataria da Saúda da
Prolaituia Municipal do Santa Rita, PB situada à Avanida Fiivio Riboito Coutinho, s/n,
Cantro. CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, no praici máximo da 10 (das) dia» úcoia, aa^ra

contados a partir do raoobimonto polo foznacedor da Nota da Empenho. O Horário de entrega
davará ocorrar no pariodo da OB ás 17 ha, da Sogunda A aoxta-fclra.
C. Todaa as dospesaa da transporte, tributos, freto, carregamento, doscarragamento, ancazgcs

tsabalhistaa o pravidanciirios a outros cuatos docorcontas direta a indiretaaanta do

fomaeiMnto do objete desta lieitaçáo, correrêo por conta exclusiva da contratada,

d. O prato da vigência do prasanta contrato será dataminade; atê o final do axareicio
finaneaito do 2020. considerado da data ds sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DB SAÚDE E DA tICITANTE VENCEDORA:
8.1 Caberá a Saerataria da Saúda da Prafoicuza Municipal do Santa Rita, PB:

a. Panaitir durante a vigência do Contrato, o acaaso doa raprasantantoa/propoatos a
agregados da CONTRATADA ao local da ontroga dos produtos nas dopondánolas da
Saerataria do Saúda da Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB, dssda quo davldaaanta
Idsntíficttdos o Acoopanhados por rapcasantanco do CONTRATAÍITE;

b. Promover o aco^anhaaanto o a fitealixaçio quando da entrega das produtos, sob os

aspectos quanUUtlvo a qualitativo, anotando aa tsgistro próprio as faUtas
datactadas a comunicando á CONTRATADA a ocorrência do qualquer fato que oxlja aadidaa
corretivas por parte dasta;

e. f.v—
a licitanta vancadora, qualquer irregularidade no foEnaciaonto doa
produtos a intarcompar ioadiataBenta o femacimanco, sa for o caso;

d.
r que taxcslros forneçam oa produtos objeto doata Pragêo:
m. Prestar as infecmaçAas o os asclarociaantos quo venham a ser solicitados pol®
CONTRATADA;

i. FiscaiiBar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lai 8.666/93;

g. Efetuar o pagaaonto á CO.VTBATAOA om até 30 (trinta) dias após o atesto da Noto
Fiscal/ Fatura do Hatorial o/ou serviços;

h. Atestar a exacuçêo do objeto doata Contrate, por maio da Setor Cempatenta:

1. Fomaear atestado ds capacidada técnica quando solicitado, dasda que atendidas as
obrlgaç&as contratuais.
B.2 Caberá à licitanta vancadora:

a.

Respondas, em ralaçêo aos seus ompragadoa. por todas as despesas

docoEsantas da entrega da produto o/ou serviços, tais cone: a) salários;

b) •eguros da acidonto; ol

taxaa, irpostos • conttlbuiçóasf d>

indanizacóes.- o) valas-rofaiçAo; fj vaias-transporta; a g) outraa qua por
ventura vanhaa a ser criadas a exigidas pelo Covomo;

b. Manter, ainda, o» aoua empregados idontiílcadoo por crachá, quando aa
trabalho, devendo aubatituir imadiatamanto qualquer um daloa qua seja
considerado inconvsniento á boa osdam a ia normas dlscipllnaros da
Esctataria da saúda da Prefoitura Municipal da santa Rita, PB;

m.

Raapaltar as normas o procodimantoa da controla a acesso ás

dapandénclas da

Secretaria da Saúda da Pzefaituza Municipal da Santa

Rita, PS;

d. Raspcndar paios danos causadoa dirotaaanta a v ou a tarcaitea,
doeorrantaa de sua culpa ou dole, duranta a entrega do produto, nio
excluindo ou taduzinde aasa rpapcnsabil1dada a
Bcos^anhas^nto pela Saerataria Municipal de Saúda;

a.

flscalizeçAo ou o

Rsapondar, ainda, por quaiaquur <UnoB causados dirataaonto o bons do

propriedade da Saccotarla da Saúdo da Pcafeltuza Municipal da Santa Rita,
PB, quando assoa tenham aido ocaeionadoa por saus agregadas duranta a
entrega do produto;

f.

Entregar os produtos máximo da 10 Idas) dlaa, contados a partir

da assinatura do contrate/empenho. O deecu^rimento ao pra

sujaitars a amprasa contratada á ponalidads da multa.
g. Enearraga-so da entrega dos itona adquiridos, arcando cd

custe advindo do transporta, carga, descarga, ban como qualqua'

relativo ao proceditfonto da ontraça.

•

h.

Ho íto da enuoga do objeto, devera aor apreoeotado doeuaon

vilido «orcespondenta ao fomeciaente.

"

i.

Coaunicar a Secretaria de Saúde da Ptaíeltura Kunleipal de S

PB, por esorito, qualquer anormalidade de car&tee urgente e
eaelarecisentes que Julgar nocaasirio;

J. Juitlflcar, no caao d* doscu^rlser.te do preso citado no itoa
ou pacaliaacÃo do fornocimor.to, por aecrlto, em at* 24 hora#
da entroga frustrada;

k.

Coaunicar ao CONTRATAKTE. por eecrito, «• verificar ccndiçôea

eoaeaa prejudicar a prestação ou a iminòncis ds fatos que postam
interferir na perfeita execução deste contrato, bem como atxaao ou
1.

paralisação do fomocloonto apresentando rasôes Justificadotos, a» qu^a
■erfto objeto do análito. que poderão ter ou não aceita» pelo Contratante;

Eneontrac-so om dia coa as obrigações fiscais, oo conformidade cem o

previato no procedimento licitatóno;
B
Mantor-se em compatibilidade com aa obrigações a soroa aasumidaa, «em

de todas as eondiçõoa da habilitação e qualificação exigidas neato Pregão,
durMito todü a qkqcuç&o do contrato;

n.

Bad.tír a noto fioosi, constando ns mesmo a informação sobre oe cecuraoa
utillKBdos para custeio deste contrato;

o.

p.

trater

ao

setor

do

E^nho

as

Hotaa

Piacaia

oco^anhamaa

oae

reapectivaa certidões do natucaza fiscal;

Se os produto» antroguoa forem recusado», a ei^tesa aerã advertida para

o cunprimonto imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o pt**0

de 24 {vinte e quatro) horae, efetivando a troca dos psodutoa w

apresentando defesa num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, aob pena da

aplicação da multa previata neste Edital e deaaie medidas que ee fisexom
noeeaaãriaa.

CÚUSUIA HCMã - OAS OSRlQfcÇÒES CEHAIS, SOCIAIS, CCKEHCJ^S E FISCAIS DA VENCEDORA.
5.1 À lielcanta venoedera caberá, taabãa;

.

a. Assumir a reaponsabilldado por todos os encargo» prevldonotario» »

obrigaçõe* Bociai» pteviatoo na legislação aooiai o trabalhista em vigor,

obrigando-ao a saldá-los na época própria, vez qua 08 seua oiçtegodQ»

não manterão nenhum vinculo «epregeticio com a Socrotaria da Saúda da
Prafeitura Municipal do Santa Rita, PB;

b. Assumir,

obrigações

também,

a

responsabilidade

estabalocidas

na

por

todas

ao

providências

#

legislação ospeeifica do acidanto» do

trabalho, quando, en ocorrência da espécia, foraa vitimas os seu»
aapcegadoa quando do fomecinanto do produto ou om conexão com ala,
ainda quo acontecido em depandãncia da secretaria da Saúda da Prefeitura
Municipal do Santa Rita, PB:

„„

e. Aasumir todos o» encargo» de possível demanda trabalhista, civii ou

penal, relacionadas

ao

fomecinanto do produto, orlginariamanta ou

vinculada por prevenção, conexão ou eontingãnoia: e

d. Aaauair, ainda, a casponsabilidada pelos encargos fiscais e comerciais
resuicoates da adjudicação dasca Pregão.

a. C^tar todaa as iicuncas. autorizaçòas a franquias nacassárias a execução
do contrato pagando oa emolumentos ptoscritos om lei.

9.2 Doverá a licitante vaneadora observar, ainda:

^

__

a. t expressamonto proibida ã contratação da aatvidor pactencenta ao

da pessoal da secretaria da Saúda da Prafeitura »inioipal de Santa Rita,
PB durante a vigência do contrato:

b. ExpresBosonto proibida, também, a volcuXação da publioida^

Pregão, salvo se houvac prévia autorização da Saocatarta da saúda da
Prefeitura Municipal da Santa Rica, PB; o

e.

.

,

Vedada ã suboontratação de outra empresa para O fomeolmento do produto
e/ou serviço objeto deste pregão.

9 3 A inadi^tólênola da licitanto. com reCerénciQ aos «ncatgoa estabolooldos no fliAitea
anterior, nao
anterior,
não trenerere
teanafere aa rooponHaoi**»*».^
rosponasbilidade por seu pagamento
— á --SacratMin da Saúdan-ida
Ptafaltura Municipal de Santa Rita, PB. nem poderá onerar o objeto deste

qual a lieitanta vaneadora renuncia exprassamenta a qualquer vinculo da soli;*
ou passiva, com a Secretaria da Saúda da prefeitura Municipal de Santa Rita,

CLÁUeUtA DÉCIMA - BA ALtERAÇÃO E MSCISÂO DO COjnRATO:

10.1 O contrato a ser eirmado poder* aer alterada noa caao* proviatoa no

57 « «S da

^

Lei 0.666/93. desde quo hoje intotesae da Secretaria de Saúda da PrafOlCura Mi^lcipaX da
Santa Rita. PB, com a aproBantacão doa dovidaa juatificativaa ad^^a » ««»

10.2 HO IfttereoBo da Secretaria de Saúde da Proíoitura Municipal da Santa Rita. PB. o ^or
Inicial atualizado do Contrato poder* aor aumentado ou auprimido até o li»*'»

(vinte

a cinco por cento) . conforme diapo.to no Artigo 65. paragrafoa 1 o 2 , da^l n . 0.66^ .
e.

e licitante vencedora flc* obrigada a aceitar, nae meamas eondiçõoa licitadas.
acréscimos ou aupressõea que se firorem noceasárioa; e

b. nenhum acréscimo ou oupreasão podará exceder o iimite eatabeleoido neste condição,
exceto as supressda» caBUltantaa da acordo antre as partes.

10.3 A lnéy;etn^pã■^ total ou parcial do contrato anaaja a sua rescisão, confer»
nos artigos 73 a 80 da Lei no 8.666/93.

a. Oa coBos da reactsãe contratual serio formalmenee motivado» noa auto» oo

assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.4 A roacisão do contrato poderá »or:

a.

detarminada por ato onilatoral o oscrito da Socrotaria de Saud<

Municipal de Santa Rita, PB. noa caaoa enumerado» noa inciaoa I J

artigo 70 da Lei mencionada. notlficando-BO a licitante vencedora com a an

Kinuu d« 05 (cinco) dias; ou

b. uug&voi, por acordo antro a* paxtoa, rodurida a termo nasto FragAo. daada <juo
convoniâncxa pata a Saccataria do Saúde da ftofextura Municipal da Santa Stita
ou

c. judicxal, noa tacmoa da l«gialac5c viganta pertinanca a matéria.
10.5 a zaacisfto adainiatrauva ou anigával aará pracadida da auterisacéo
CuiMiaaantada da aucozidads compatenta.
CIÀUSOIA OÉCXMa FRZHEinA - DAS PSULIDASES:

Aof Somocadoroa/contratados qua dascumpriras total ou pacciolmanta oa contratoa coleb
a Saccataria da Saúda da Prafaicusa Municipal da santa Rita, PB, a aea Itcicantas que

atoa viaando a fzuatrac os objetivos da licicacAo. sax&o aplicadas, panalidadaa c
fundaaantadas na Loi B.666/93 a na Lei 10.520/02, as seguintes aançSes:
I - Adxmrténeia; II - Multar

o)0,3 t (trás décimos por conto) por dia, até o trigétiao dia da atraso,
sobre o valor do Comociaento

ou serviço nào realitado, ou sobre a etapa do cronograma físico da obras
não cu^rido;

b) 10 t (das por canto) aobra o valor total ou parcial da obrigação não
cusqrrida, com o conseqüente cancelamento da nota da aspenho ou documento
equivalente.

III •• Busponsão Taapor&ria da participação es licitação o lapeditianto do contratar
ooa a Adainistração, por prazo não sugierior a 02 (dois) anes;

IV - Declaração de inidoneidadâ para licitar ou contratar com a Adminiatração
Pública, enquanto perdurarem os Mtivoe detorBinsntas da pxiniçio ou até que eaja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

saré concedida sempre que o contratsdo roasazciz a Administração pelos prejuízos

resultantes a depois da decorrido o prazo da sanção aplicada eon base no inciso
anterior.

S 1* O valer da multa aplicada, noa termos do inciso II, sarã descontado do

valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pala Administração
ou cobrado judicialsanta, sondo corrigida monatariamanta, da conformidade
com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do afetivo
racoDiimento.

S 2' A pena de multa poderá ser aplicada cusulativamonte com as damaia
sançães restritivas da direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lal
8.666/93 a na Lei 10.520/02.

S 3*. ã contagem do período de atraso na execução dos ajustM sorã realizada
s partir do primeiro dia útil subcuquento ao de anearramsnto do prazo
estabelseido para o cunprimonto da obrigação.

g 4* A suspensão tompotâxia impedirá o fornecedor de licitar o contratar com
• Administração Pública pelos seguintes prazos:
I-06 (seis) meses, nos casos da:

a) aplicação de duas pense de advartãncie, no praao da 12
(doze) BOBOB, sem quo o fomecodor/eonttatado tenha adotado
as

medidas

corretivas

no

prazo

determinado

pela

Adminiscração;

b) alteração

da

quantidade

ou

qualidade

da

marosdoria

fornecida;

II- 12 (doze) Beaes. nos casos do:

a) retardaaanto imotivado da execução de obra, da amcviço, da suas
parcelas ou do fomeciaente de bens.
III - 24 (vinte B quatro) mesus, nos casos da:

s) entregar

como

verdadeira,

mercadoria

falsificada,

adulterada, deteriorada ou danificada;

b) paralisação de serviço, de obra ou de fomecisente da bens

sem Justa fundamentação a prévia cosnuiicação ã Administração;

c) praticar ato iliclto visando a frustrar os objetivo# de
licitação no ãabito da Administração Pública Municipal, ou

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por maio
doloso, fraude fiscal no rocoihioonto de qualquer tributo.

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

I- «ao regulaeisar e inodu^lôneio concraeusl nos prazos estlpulsdos
nos incises do parágrafo anterior, ou
II- demonstrar não possuir idonoidadm para contratar
Administração Pública, em virtude de ato ilícito preticado.

com

a

S 6° Ne modalidade pregão, ao Cocnecadoz que, convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, não colebrmr o contrato, deixar de entregar ou

apresentar documontação falsa exigida para o certosie, ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, co^ottnr-oo de modo inidãneo ou cometer fraude
fiscal, serã aplicada penalidade de impedimento de licitar a contratar com

o Munlcipio por prato não superior a OS (cinco) anos, sondo doscrodenolado
do Sistema ds Cadastro de Pomscedczos. sem preguiço das maltas previstas

em edital a no contrato o das cominaçâes legais, ^licadas e dosadas segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação da# sançães administrativas penalidades fundamentadas na Z«i S.666/93 a na
Lei 10.520/02. são de eo^etãncia do ordenador da despesa desta Secretaria.

11.3 A autoridade que splicsr as sençôes a panalidedas eobiveii. fundementadas na ^Lel
8.666/93 Q na LiOi 10.520/02, detotainazé a publicação do extrato da sua daciaão no
Oficial, o qual davocá conter:

X — nome ou rasão seciel do fornacodar a número da rnscrição no Cadastro Hj
de Pessoas Jurídicas -

CMPJ ou no Cadastro du Pessoas riolcas - CPF:

/

/

n - neao o CPP da codea oa aóoioa;

III - Bonçio apliaada, con os respectivos prseos de iiqsediaento; IV - orgâo ou
entidade e autoridade que aplicou a sançto;
V - núaace do processo; e VI - data da publicac&o.

11.4 Alds das penalidades cxtadao, a licltante vencedora flcexá sujeita, ainda, ao

cancelasíonto do sua inaarlçAo no Cadastro da napistro da Pomooodoros - CRF da Pr^ettura
Municipal de Santa Rita, PS a, no que couber, is daMia penalidados referidas no Capitulo

IV da Lei n°. 0.666/93.

11.5 Caractarisar-se-A formal recusa A centxatacAo, podendo a Secretaria de Saúde da

Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, a sau exclusivo Juiso. convocar os Uciwtee
remanascoDtos, na ordem do clasaifioaçio, pata que nanifoBtea interessa ne contratacac, u

igual preso, e atendidas todas as condiçSes editaliclas para fomociaento <to objeto licitado
ou ent&o cancelar o lote as seguintes hipóteses:

,

c) lq>ÓB decorridos 05 {cineoj dias da convocacAo da secretaria de saúdo da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB som que a licitante vencedora tenha retirado e aeeinado
o instrumento contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sam que tenha inicíaao

a execuçAo dos serviços ou fornecimento doa bens, objeto desta licitação, no caso ^
ter sido solicitada, sem justificativa da atraso ou com Justificativa de atraso nao

11.6 Méa das panalidadas civ«is aloncadaa noa aubitona antociorots â

8.666/93

prev* ainda punlç&es na esfora criminal, aonâo vejamoe:

Art. 93 - Irpedir, perturbar ou fraudar a raalisaçio da qualquer ato da
procedimento licitatório: Pena - dotençio, de 06 (sele) naees a
anos, e multa.

Rrt. 96 - fraudar, ea prejuízo da Fazenda Pública, licitaç&o inetaurada
aquisiçAo ou vanda de bens ou marcadozias. ou contrato dela deoorcenta:
I- elevando arbitrarianonte oa preços;

II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falei
deteriorada; III - ontregacda uma Barcadoria por outra;
^
IV - alterando eubstAneia, qualidade ou quantidade da sMrcadoria for. ^

V

- tomando, por qualquer modo, injustamanta, mais onerosa a propoa

a exMUçâo do contrato: Pena - decençAo, de 03 <tr4e) a 06 (soie) enos, e
BU^^A.

CLÁUSULA OBCIMA aS<SUKDA

DA FISCALIZAÇÁO B CBStÀO DO COHTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto do acoi^anhamento. controle, fieeallxaçáo e avaluçAo
por representante da Contratante, dosignamos pere Gestor do presente contrato o(a) Sc(a).)^UA
VALÉRIA P. DE ARAÚJO I^ICUES, poetador(a) do CPF 559.135.161-87, com lotaçAo fixada na
Secretaria Municipal da Saúde do Hunicipio de Santa Rita - PB.

12.2 O fiscal do Contrato, o(al Srtal . AHA THSRBIA DIA3 LIHS DE ALBUSUEBOUB portador(a) do CPF
790.351.084-34, com lotsçáo na Secretária Hxuiicipal de Saúde do Município de Santa Rita - PS,

fersalmente designado, e eo^revadamante habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cuaprimanto das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos eosqileaentares.
CLtoSOLA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elogsm o Foco da comarca de santa
Rita.

S. por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente concreto « ^duks) vias, O qual V8l
assinado pelas partes e por duas teateaunhaa.
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