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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MDNICIPAI. DE SANTA RITA
CXMISSAO PERMANENTE DE LICXTAÇ&O

OSITRATO NV 005/2021
PRZCKO EUTRÕHICO M* 032/2020
PROCESSO ADiaHIBTRATIVD M*16S/2020

TSaJÍO OE CONTRATO U"jS E!"SE Si CSLEBRAN A SICRtXARIA
OB SAÕDB OA PR£FE:7"JRA MUNICIPAL UE SANTA RITA E
COSmitA LOCADORA OB VEÍCULOS BXRBLl. PARA PREST/tÇAo
DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA AflAIXO:

tífelLucà Municipal do Santa ftlla, por jntetniédlo do nWDO KUHICXRAL BB SAtel, aob o CNPJ n*
is.hPl.222/0001-63, íifjãdo a Av. Governador FlAvio Ribeiro Coutinhc, s/n. Centro, Santa Rita - PB.
rei roser.taoc pele Exr^lent tssiíio Secretário Municipal de Saúde, c Ser.nor UICIAtfO CORRBZA CAPMBXRO
ir.a;-: r.c CPT. riF S'-L. : r..* 329.600.471-72, doravante dencalnado COMTRATAHIB, edooutrs JadoCOSlXIHA
LOCADORA DE VEICULOS BIRBLZ, CNP-' .1° 03.220.079/0001-61, Situada na S TEOTÜNIO FREIRE, n* 355 - CEP
'i9.012-141 - ROCAS - NATAI./BH, dor.ivante simplesmente CONTRATADO, decioiratn as partes contratarcos
i-"if;riar c presc-nie ccr.trato, o qual se reqerá polas cláusulas e condivOes seguintes:

CLAUSULA PAIHBZRA - DOS PUKDAKEH708 DO CCBITRATO:

1.1 Este contrato decorre da íicitaçáe r.edalldade Pn^to ElatrAnieo n* 032/2030, processada nos
termos da l.ol Federal n* 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsldlariamonie a Lei Federai n' 8.666,
dc 21 de Junho de 1993; lei Complementar n' 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n*
3.55S, de 08 de Agosto df 2000; Decreto Federai n" 7.892, de 23 .tc janeiro de 2013; Lei Complementar
147/2014; Decreto Federal r. 8.533 de 06 du outubro de 2015; nocret: n' 9.488 do 31 de agosto de
2a)«; Decreto Federal n* 10.024 de 20 de setembro de 2019, o Idgislaçáo pertinente, consideradas
,:i ilteraça«;H posteriores das teíeridas normas.

ClAuSULA 8B6UNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O ptes-.-r.te c.-,::trato ten por abjeto: LOCAÇÃO DE VEIOttOS I«8TIHAD08 A ATENDER OSÜÁIIIOB

(FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS) QUE ACESSAM AS IHSTALAÇteS DOS SERVIÇOS Dl SAÚDE DA ZONA RORAL 00
KUMICiFIO DE SANTA RITA, Hl, conforme c.iracterl.itícas q quantidade» constante» no TERMO DE
ASFERSNCIA, parte integrante do jnairunento convocatório.
;'.1.A e*eci;cic -Jc oL-ietu devera obedecer rigorosamente is condicóes expressas neste instrumento,
vruposti! ap-resentáiij, Pregão Pregão Eletrônico n° 000/2020 e insiruçoe» do Contratante, documentos
<•3303 que íioan. fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de cranscricAo.

CLtoSDLA TERCEIRA - 00 VALOR B PREÇOS:
'J. l o valuf total 'leste concr.ito, a base do preço proposto, é de RS 405.600,00 (QQATROCdTOS E
CINCO MIL e SEISCBNTOS REAIS) , SENDO O VALOR MENSAL A SER RASO DE RS 33 .600,00(TRINTA E TRÊS MIL E
OITOCENTOS REAIS).

CÓOZSO OI8CRIHIHAÇÃO

;  VAN: MCDELC - Tipo Van; ANO -
?;ovo uu Ate Anos ce Usa;

OUAimO/.DE OE PORTAS - Com 04'

Porta»; ílAPAniOADE DE-

PASSAGEIROS - 16 Lugares; COR'
OB.AICAtOria - Nâ Cor Branca;
TRANSMISSÃO Manual tS MARCHAS)
nireçAc Hidráulica; CONFORTO E

C0N'/ENIÊNCIA Ar Condicionado.
Travas Elétricas e Vidrasl
Elétricos; ITENS DE SEGURANÇA'
Airbag Norcnsta, Alrbag
Passageiro, Airbag Lateral.
Freio» AB3, Olstrinuiçâo

Eletrônica de Frenaoem;
COKaUSTlVEL Elenol. VEICULO Ó Rn
OU SEMI-SQVO.

QUANTIDADE

OE VEÍCULOS

VAIDR
QUANTIDADE VALOR

DE MESES MENSAL ^^g)

FIAT

OÜCATO
12

TOTAL

R$ RS

33.800,00 405.600,00.

«00,00
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!o3 prcviatos no Art.
cuidOsatA goMtSA - do RULiasnMmtO: \y^

4.1 Os pr»<;os com catados sâo fixos pelo petlodo de um anc, exc»
6S, f»'j b" e t S.C6C/93.
4.? n.rr-r.-onno = dPSfi.Tj; i:or jo eccr.dBlco-íinanceiro do ccncrat?. pid^ra :ior restabelecida a relscíc
que as partes pactuatar. ir.iciaissence, nos teraoa do Art. 65, IriCisc n.w.sa d, da i.ei 6.6M/93,
nediame cneptovaçip documental e requerinento expresso do Ccntratadc.

OMnOlA gdlMTA - DA DOXACto:
i.í As acap'iads csnndo par eonía da seçuinte dotacáo, constante do orçaiienco vioer.te:

:/.lOO FUSC» HOHfCIPAL DE SMJDE
10.:á2.i6C6.20ÍI MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUKDO MüHlClPAt. DE SAÜOS
I0.301.26Ç5.2051 kamutencAo do programa da ATEIICAO BASICA
10.305.1614.2048 HAHUTENCAO DAS ATIVWADES OE VIGIlANCIA EM SAODE

10.302.1612.2042 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AKBUUTORIAL ALTA/«SDtA
COlPLEXIDADE

10.304.1615.2045 hakutencao do programa de vigilância SANÍTARIA
10.202.1617.2055 HAHÍlTFUrAO DE REDE DE ATEWAO PSTCOSSOCIAL

Blesantoe d* despesea

j 170 . J',1 ouTUM Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

211 Recursos prOoríos

214 Recurso Federal

b.

c.

d.

t.

CUUieUXA eeXTA - do PAOMOUITO:

6.S o pagamento ceri efetuado Bcnsalinente, e» até 30 (trintal dias contados a partir da data de
ciida parcela de Iccapâo dos veículos, sendo que a mesma deverá ser sempre acos^anhada da respectiva
Nula Fiscal, e ccn o aceite do Setor Competente deste Município de Santa Rita / PB, através de
seu tstulot.

CLÃOSOLA fitTZNA - 00 PRAM E BXBCUÇAO 00 OBJETO
a. O praso de vigência de contrate, aeré de X2 (dose) aMaee. com validade e eficácia legal apds

1 pcftlicucao díi seu extraio nc. ir.pre.nsa Oficial, tendo Inicio o vencimento en dia de expediente,
devencio-se excluir o prirairo e incluir o úlciro.
0 soiHto deverá executado de acordo com o diacriJELinado no AdtüO I dc odital;
O oí>3»»t.o desi.a contratação deverá ser prestado mediante oxpediçáo d« solicitação do
íotneclftonto dos veículos, pelo Setor Competente, a qual devera ser atendida no prazo máximo
de 05 lelnco) dias a contar aa data do recebimento da respectiva sollcltaçâoj
A dijponíblIiíoçJo dc objeto desta licitacáo deveráo ser renlirodas na Secretaria Municipal
de Saúde, localizado na Avenida Flavio Ribeiro Coutin."» s/n. Centro, CEP: 59300-220, no
município ao santa Bita/PB;

Todas as aespcsas de transporte, tributos, frete, earregamanto, oescarrcgamento, encargos
trabalhistas " previduiiciâcloa e outros custos decorrentes direta e indiretamente da prestação
do serviço, rotrerâo poc cama exclusiva aa contratada;
o contratado i-sitá aujcito 4 fiscâlicaçAo da prestação do serviço, roservando-se esta Secretaria
de Saúde dc Santa RUa, através do responsável, o direito de nâo receber o veiculo locado,
caso o mesmo náo se encontro em condiçOes satiafatdrlas)
Caso os veículos .lutonotoros sejam disponibilizados em desacordo com os requisitos
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rira, ou om quantidade interior ao
estabelecido, i empresa deverá substituir ou complementar a quantidade faltante ao prazo máximo
49 (quarenta o oltol horas;
rica reservado a esta Admlnistraçáo em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes
que comprovem a qualidade dos vciculos ofertado. Paia tanto, o produto será submetido a análises
técnica? pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitanies de que o produto considerado
inaatisíatonv en qualquer das d.néllscs será automaticamcnce recusado, devendo ser.
imedi.itamentn, substituído;

1. A eaprMa vencériora do certamo obriga-se a fornecer o objoto a que se refere esto Tenso de
Rvíaiárcia du acorda astritamonte com .is eapf^i fícacOea aqu! descritas, scndo de SUa inteira
responsabilidade a substituição dc mesmo quando constatado no sou recebimento náo estar em
conformidade com as referidas especificações;

J. Rocobldc; D obieto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a ae constatar
discmpáncia cem as ocpcoi! i o.içOes. proceder-ae-á a ime-dintn r.nr. > f icaçáo do engircaa a Ser
rzr.ttatada psi.i eiviuar a substituição do resmo. desde qu- uh.n.tvadu o prazo de garantia.

CLAUSULA oitava - DOS ENCARGOS DA SECRSTARtA HDNICIPAL DE SAÚDE E DA LXCXTAMTB VENCEDORA!
6.1 Caocrá d Secretaria de Saúde da PrefeiCam Municipal da Santa Rita, FBi

d. Permitir -lur-inte i vl^é.-icld do Contrate, o acosse des ropi"S'>nr .ir.l es/prepostos C empregados
da CONTBAtAPA n.ta dependências da Seocetaria de Saúda da Prafaltura Municipal de Senta
Rica. PB, desde qus devldôme.nte Identificadoa o acampar.hadoa por representante do
CONTRATANTE;

b. Promover o acompanhamerto e a fiscalisaçâe quando da execução do objeto, sob os aspectos
quantitativo c qualitativo, anotando em registro proprlo as falhas detectadas e comunicando
á COHTRAVAÜA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte rMista;

c. Comunicar .» iicitar.to voncodoca, qualquer irregularidade na execuçáo do objeto e
Interrompé-lo imediaLainente. se for o caso;

d. Jopcdlr que terceiros executem o objeto deste Prcgáo;
e. Prestar as InformaçOcs e os esclareclnontos que venham a ser solicitados pela CON7f3(TAC
f. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 9.666/93;

h.



o p4ijjm«nco à CONTRATADA en 4té 30 itrinta
Fatura cfo Material e/ou serviços;

h. Atestar a exeouçâo <30 objeto deste Contrato, por melo
j. Fornecer iitcstado de capacidade tAcnica quando sol:c;

o&rlçaçOes ccntratuais.
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da Nota riscai/

atendidas an

fi.lCabeca i Itcitanto vencedora:

a. Responder, un relação aos seus por todas as despesas
dectirrcntes cia entreqa de produto «/ou serviços, tais casto: ai salários; ti)
seçuros de acidente; cl taxas, Ispostos e contiIbuiçdes,- d] indenisaçdes; •)
vales-rofeiçâo; í) vales-transportc; e çl outras que por ventura venhaa a ser
criadas e exigidas pelo Governo;

b. Manter, .linda, os seus eiopregades iden*. i 1 içados per crachá, quando es
tt.ibalha, devendo sub.sticulr lEedlatae.ente qu.ilciuer o-ti deles que -seja
cnn.Hiderado inuaiiveniente i boa ordefí e âs normas disciplinares da 9MC«t«ri«
d* Baúd* da Pzofaitura Munioipal da Santa Rita, W;

c. Respeitar as normas e procodiaentos do coiitiolo e acesso âa dapondáncias
da Sacxstarla da Saúda da PxaCaitora Hnnielpal da Santa Rita, PB:

d. R03F=ndc.' danes ca^saocs di r"'•imurte a v ou a terceiras,
decorrentes de su^i culpa ou dolo, .lurar.te s "hi.k-.içSc do objeto, nSc excluindo
o-j teduzir.do ess.i .'•ispcnsac; 1 idade a íisc.i 1; .-,,ir;Ar. cu o acoipantismento pela
Saecatasia Municipal da Saúda:

e. Respondei, jinda, por quaisquer danos .-u.isrtdcs diretamente a bens de
propriedade da Saorataria da Saúda da Pcafaitusa Municipal da Santa Rita, PB,
quando esses tenham sido ocasionados por seus '.'mpregados durante a execução do
objeto;

t. execução do ocjoto no ■éxiao da 09 (oineol diaa, contados a partir da
data de âssir.aiura do contrato/empenho. O descumprimento ao prazo citado
sujeitará a empresa contratada & penalidade do nulta.

q. Encsrrega-60 da execução do objeto, arcando cc-u qualquer custo advinda
do transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço relativo ao
proeodlwer.to de execução do objeto,

h. No ato ds execução do ob)et<i, deverá ser apresentado documento íiscal
v.Uldo correspondente ac r.esno.

1. Co-niur.icar a scocwtnsia da saúda da Pcafaltuca Municipal da Santa Rita,
P8, por escrita, qualquer anctmaliôade de caráter urgente e prestar oa
esclarecimentos quv julgar necessária;

j. Justificar, no caso de Ococunptjncnto Jo praso citado no Uem anterior
ou paralisação da execuçáo do objeto, por escnio, em até 24 horas contadas
da execução do objeto frustrada;

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condiçdea que possa»
prejuciicsr a prestuçáo ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita
execução deste contrato, bem como atraso ou paralisação do execução do objeta,
apresentando razOes justificadoras, as quais serão objeto de análise, T»
poderio ser ou nâo aceitas pelo Contratante;

1. Encontrai-so em dia con as oBrigaçOca fiscais, ea conformiilade coo o
previsto no procedimento licliatôrio;

m. Kanter-so em compatibilidade cora as obrigações a serem assumidas, além
de tcdas as condiçOes de habilitação e quallficáçác exigidas neste ProgSci,
durante ceda a execução do contrata;

n. Emitir n nota fiscal, constando na mesma a Informação sobro 09 recursos
utilizados para custeio deste contrato;

o. Traret ao sotor de Empfl.-iho .la Netas Fiscais acompanhadas das respectivas
certidões ds natuteza fiscal:

p, Se es produtos entregues íorem recusados, u empresa será advertida pata
o cumprimento imediato de suas (Arigaçôes. Ihs acndo concedido o prazo aàxlrao
g.» 24 (vinte e quatro» horas, efetivando a troca dcs produtos ou apresentando
Jefusu num prazo de 24 (vi.nte e quatro) heras, soC pena de aplicaçáo da multa
p:cvista neste Edital e demais medidas que so tiícreo necessárias.

CLAOSOLA NONA - nu OaRZCAÇâSS X RSSPOIISABJUeADXS
9.1. Contratante:

a. Prestar as informações e os esclarocimenios que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
b. Pagar no prazo contratado, a importância correspondente a execução do objeto;
c. Fiscalizar o contrato na forma disposta nc artigo 67 da lei fl .666/93.

9.2. Contratada:

Executar o abjeto co.nsiante no jmxXD I - TXRMõ Pt UlXRtociA uo instrumento cunvocatôrlv;
Manter durante toda a «xecuçAo do contrato, or eompatib: 1 ictade com as obrigações assuaidas,
todas as condiçAcs de habllir..içao e qualificação exigidas r.n licitação;
Reportar ao Município d« Santo Rita-PB, qualquer anormalionde ou erro que possa con^rometor
a roquiar exuciiçáo do contrato;
Guardar sigilo soore daaos e inforiraçOos obcidcs em razáo da relação contratual;
USo transferir a terceiros, por qualquer forma, ne.m subcontratsr qualquer parte do objeto
do edital, sem prévio consentimento, por escrito, do Hunlcípio de Santa-PB;
Encaminhar a blvlsáo de Controlo, Avaliaçao, Regulação c Auditoria - PECARA, da Secpst.aria
Municipal du Saúde, a ceiaçao de usuários submetidos ao procedinenco endoscõpi$
as Bsgulntos inComaçSosi Nono eemploto, data da nasclmeitM, r^* eartáo S(]
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endereço, datd da realização do procedimertOi proceuV4B£.o ^Oplu do rslatdrio
de cirurqia. relstOrio de anestesia a ficha de sala:

•  Entregar ao Setor de Faturaiaento da Unidade credenciadas^; i a tia do Saúde, todos
os docunenrfiy r.ecessârio» a apresentação da conta p.ftiíica -.o.-.f ic Sister.a de Processamento
da InfcrPíicao Anfcjlatcnal dc Hinistérie da Saúde;

•  Caso alguir iuiido apresente não conioztaidade passível 30 glosa, este será relido na DECARA,
e o respectivo valor scrà daduzido do faturamento;

•  Kor.ter arquivado, em local seguro e 3e forma que tacillie a locãlizaçúo. ledos os laudos
de soliciiac8o/autoi::açao e fichas de atendlsentos dcs cacie.ntcs, pelo prazo r.iniisc de
JC anos 3u que venha a ser definido ceio Ministério da Saúde.

CLMISULA O&CXia - DA ALTERAÇÃO E REBCZSto DO CONTRATO:
iO.l C contrato a ser firmado poderi anr alterado nos c.isos previ.vios no art. ST e fiS da Lei
8.606/93. desde que haja intcccsse da S»cr«t>riA da Saúd* da RrcfaituES Municipal da Santa Rita,
PB, com a apresentaclo das devidas jus::!tcailvas adequadas a este Pregão.
1Ü..3 So interesse da Saerataria da Saúda da Prafaitura Municipal da Santa Rita, re, o valor
inicial atuâliz.idu do Contrate poáeri ser aument.idc ou suptimido até o llstitc de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, patâgr.iíos 1" c 2°, aa Lei n'. 8.666/93.

a. a licitanto ver.cecora fica otrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acrésclmcs cu supressões que se fizerem necessários; o

b. nenhum acrésclcm ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto
aa supressões resultantes de acordo entre as parcos.

10.3 A inexscuç.tc total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, confonsé disposto nos
artigos 7"' a 80 -lu tm no 9.666/P3.

a. Os casos de rescisão contratual serão fonsalmsnte motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório c a ampla defesa.

10.4 A rescisão ilo contrato poderá sen
a. determlr.auí por ato unilateral e esczico da Seexmtaria da Saúda da Prafaitura Minicipai

da Rita. PB, nos casos enumerados nos incisos I a XII c XVIl do artigo 98 da Lei
mencíonaaa, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência niniaa de 05 (cinco)
dias; ou

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida n termo neste Pregão, desde que haja
conveniénci.') para a Saerataria da Saúda da Prafaitura Munieipal da Santa Rita, PB; ou

o. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisãc aa-i:nistrativa ou amigável será precedida de autorização escrito o fundamentada
da autoridade competente.

CLÃOSOLA OBCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
Aos foropcodores/contr.itadoa que deacumprirem total eu parcialmente o» contratos celebrados com a
Saerataria da Saúda da Prafaitura Municipal da Santa Rita, PB, e aos licitantcs que cometa» atos
visando t irviatrar o.k objetivos d.i licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na
Lsi e.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sançOéS:

:  - Aüverii-rcia: II - Multa;

a)', 3 I (três décimos por cento) por dia, até o irigéalmo dia de atraso, sobro o
valor do tornccimento

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico do obras nio
cuitqvrldo;
bi 10 í (dez por canto) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
cor, u consequanto ca.icelamento da r.ota dc empenhe eu iiociwiento equivalente.

III - Suspensão "enporãria de participação eit licitação e impeai(r«ftto de contratar com a
Adralniatr;icáo. por prazo nAo superior a 02 (dois) anos;
IV - DeclatHÇão de Inldoneidade para licitar ou contratar cum a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivo* determinantes do puniçso ou até que seja protnovids a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
flesipre quv v contratada resaarcir a Z»dfninifltraçSo paias pcajuiaos resuitantos e depois da
decorrido o prazo da sançao aplicada com base no inciso anterior.

5 !• O valor da multa aplicada, no» ternos do inciso II, será descontado do valor
d,-) garantia prestada, rntldo dos pagamentos devidos pela AdniAistzscAo ou cobrado
iudicialmente, sendo corrigida monetariamcnte, de confomidade com a variação do
IPCA, a partir do termo Inicial, até a data do efetivo recolhimento.
6 2' A pena de multa poderá ser apilcasa cureulativanente com as demais sançOcs
restritivas rte direitos pon.sisdades cabíveis fundamentada» na Lei 8.666/93 • na
Lc: 10.520/02.

S 3'. A coiit.igem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a
p.inir do primoico dia útil subsequente ao do encerramento da prazo estabelecido
parx o cusprimetito da obrigação.
f> i* A suspensão tetaporSrla impedir,i o fornocedrir de licitar « contratar eoa a
Aa~.inistraç8ci Pública pelos seguintes prazos:

1-06 (seis) mesCB, nos casos de:

,t) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de !2 (doze)
meses, se» que o fcrnecerior/contratado tenha adotado aa medidas
corretivas no prazo determinado pela Administração;
h) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

It- 12 (doze) meses, nos casos de:
a) retaidanentc inolivads da execução de obra, de serviço, de suas^
parcelas ou do fornecimento de bens.
IIX - 24 (vmte o quatro) awses, noa casas de:

a) entregar cono verdadeira, mercadoria falsificada, ^4ui^'^r\da\
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4fl£erio;ada ou daniticado;
fa» |»araÍlsaçio de serviço, de de bons
juatfi fundarientaçio e prévia ccrvS^P^ l-^ ^Jj^í^iJtraçâe;
O praticar ato ilícito visando a frís*4ii_s»^jeiivds de licitação
r.o âwbirc da Administração Fiibiica Hat.lcipdl, ou
dl soírer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,
itaude fiscal no recolhimento de qualtjuer tributo.

S 5° Será declarado iradôneo, ficondo iiapedldo do licitar e contratar com a
Administração Piiblica, par tempo indeterminado, o fornecedor que:

I- nâo togularlrar a insdimpiéncia contratual noa praaos eatipuiados nos
incisos do pacáqraío anterior, ou
II- demonstrar r.âo possuir idoneidade para contratar cw» a Administração
(Mbllcà, em virtude de ato iliclto praticado.

S O' Na modaiidaoc pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do pcszo de validade
de sua proposta, nâo coiabrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
dcrumentaçSo falsa exigida para o sertama, ensejar o retardamento da execução do
sc-i objeto, comportar-se de modo inidôr.oo ou cometer fraude fiscal, será aplicad»
peTifllióaüe ue impedimento de licitar e contratar com o Município por prazo nSo
superior a 05 (cinco) anos, sendo descredenclarto do Sistema de Cadastro de
Fornecedores, sem prejuízo das muitas previstas em edital e no contrato e das
comínaçôes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades íur.damviaadas na !.el 8.566/93 e na tei
10.520/02. sâo da competência do ordenador de despesa desta secretaria.
11.3 ,3 autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 8.666/93 e
na Lei 10.S20/02, deteeainaré a publicação do extrato de sua decisão no Senenârio Oficial, o qual
deverá conter:

I - nor-e ou tasSo sosial da fornecedor e nilmcrc de inscrição no Cadastro Hactonal de
Pessoas Jurídicas -

CNPJ o-j no Cadastro de Pessoas risicas - CPF;
II - notnc R CPF de todoa oa sdcios:

III - sanção aplicada, com os respectivos prazos de úiçiedinento; IV - õiqâo ou entidade
e autoridade que aplicou a sanção;
V - r.toerc do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Alem das penalidades citadas, a liciiante ve.ncedara ficara íui<m'.a, ainaa, ao cancelamento
do sua inscrição r.o Cadastre de Registro de Fornecedores - CRF ds Prefeitura Municipal de .Isnííi
Bita, ?a e, no que couber, âs demais penalidades referidas no Capitu)o IV da Lei n°. 8.666/93.
11.5 Caracterlt.ir-He-â formal recusa â contratação, podendo a Seezatacis de 8aAd« da Prafaitora
Muilcipai da Santa Riba, S8, a sou exclusivo Juizo, convocar os licltantes remanescentes, na
ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual prazo, e atendidas
todas as condiçies editallcias para execução do objeto Ucitedo ou então cancelar o lote as
seguintes hipõleues:

c) Apíis docorridos 05 (cinco) dla.s da convocação da taesoterle da Seáde da Prafaituxa
ttmlelpftl de Senta Rita, PB sem que a licitante vencedora tonha retirado e assinado o
Inatrumento contratual.

d) Apôs decorridos 05 (cineo) dias tia assinatura do contrato, sem que tenha Iniciado a
execução cios serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido
soiieiisda, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.

11.6 Alén das penalidades eiveis alencadas nos subitens anteriores, a Lei n®. 8.666/93 prevã
ainda punições na esferaxrlmlnal. aenSo vejamos;

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
liCiCatOrio: Pena - detenção, de 06 (seis) meses a C2 (dois) 3RQS, e nulta.

Art. 96 - Fraudar, era prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição
ou venda do bens ou norcadorias, ou contrato dela decorrente;

!- elevando arbitrariamente os preços;

n - vendendo, como verdadeira ou perfeita, raorcadoria falsificada ou deteriorado;
III - entregando una mercadoria por outra:
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tomando, por qualquer mado, injustamente, mais onerosa a proposta ou a
execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (três) a 06 (seisj «nos, e oulta.

clAvsuia DÉcaa sesdkda - qa riscAuuçto
12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da Contritânte, designamos para doscor do presente contrato o(aJ Sr(a). CMtMS AUCmO
DO NASCIMBKTO rBIQlAMDBS. portadorla) do CPF 059.638.064-02, com lotação fixada na Secretaria Municipal
Ce Saúde do Munictpío óc Santa Rita - FB.
12.2 O fiscal ao Contr.ilo, oraj Sr (a) . nUMCIMALDO FEBRE IRA OK AUMCRT. portador (a) do CPF 395.903.644-
20, ccn lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB, fomaimenie dMignado,
c comprovaJamentc habilitado para gerenciar o presente tez.mo, aera o responsável pelo fiel ci^bpilUEenco
das cláusulas contratuais, inclusive as pcrtine;itos aos encargos complcmcntares.



FAgina fi da (

clAosoia Diczm tcrcbirx - do íono:

Para dirimir as questúiía docorrantes desta contrato, as partes elegen o foto da Conarca do Santa Rita.

Z, par uataren de piora acordo, loi lavrado o presente contrato en 02{duaa> vias, o qual vai assinado
p^iaa partes e pct djns testemunhas.

PB, 8 de Janeiro de 2021nta R

TESTEKÜNHAS PE1X> «QNTIWT

SErRE 5A-JDE

PELO ÍCHTFATnCC

CKPJ

J

CMZl um WCKDOWk U VBICDIAS eiBELI

n° 06.2^0.?'9/3C01-6!


