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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COHTRATOtl': 006/2021

PREGÃO ELETRÔNICO H* 032/2020
PROCESSO AOMINISTBATIVOA H* 16S/202O

TERMO DS CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
DE 5AÕDB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E MATOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE OE PASSASEIRO E LOCACOBS LTOA,
PARA PRESTAÇAG DE SERVÍQOS CONFORME OXSCRIMIUnDC NESTE
INSTRUMENTO NA lOBM/i A3AIK0:

A Prcíeicura Municipal de Santa Rita, por intensédso do FUNDO MUNICIPAL DE SMIDE, sob o CNPJ n
08.69'1.222/0001-63, situado a Av. Governador Flâvio Ribeiro Coutinho, s/n, Cuntro, Santa Rita - PB,
rcpiesontado pelo Excelentissiito Secretário Municipal de Saúde, o Senlior LUCIANO CORREIA CARNEIRO
inscrito no CFF/MF uob o n." 339.800.471-12, doravante denominado COÍTRATANTE, e do outro lado MATOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSASEIRO E tOCACOES LTOA, CNPJ n' 29.661.794/0001-16, situad.l na R MARIA
DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, n° 400 B - CEP tL.81 3-320 - CAJA - CARPINA •• PE, doravante simplesmente
CONTR/iTADO, decidiram -ic partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se rcqerli pelas
cláusulas e condiçOer aoquintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
1.1 Este contrato Oecocre da licitação rndaildade Pregão Eletrdnico n" 032/2020, processada nas
ternos da Lc: Fede.-.il n" 10.520, de 17 de .Julho de 2002 e subsidiariamentc a Lei Federal n° 8.666.
de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de Deiembro de 2006; Decreto Federal n"
3.555, de 08 de Aqosto de 2000; Decreto Federal n° 7.092, de 23 de janeiro de 2013; Lei Complementar
MV/aOH; Decreto Federal n 8.538 de OG de outubro de 2015; Decreto n» 9.488 de 31 de agosto de
2018; Decreto Federal n' 10.024 de 20 do setembro de 2019, c legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores des referidas norma."».

LOCAÇÃO OE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER USUÁRIOS
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1 C presentu ucntratu te.T por objeto:
(FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS) QUE ACESSAM AS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAVDB DA EOHA RURAL 00
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, conforme características e qjant ic.-ide.i constantes no TERMO Oc.
PEFErÊNCrA, parte egrante os instrumento convocatório.
?.\.n execução Oo ob;eto deverá obedecer rigorosamente ás condicies expressas neste instrumento,
proposta apresentada. Pregão Pregão Eletrônico n" 000/2020 e instruções do Contratante, dociwentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do preser.te contrato, independente de tranacriçJo.

CLÁUSULA TERCEIRA - 00 VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total <iuKte contrato, a base do preço proposto, é de R$ 153.600,00 (CENTO E CINQÜENTA
E TRSs MIL E SE18CENTOS REAIS), SENDO O VALOR MENSAL A SER PAGO R$ 12.800,00 (DOSE MIL E OITOCENTOS
REAIS] . .

,  ' quantidade" " QUANTIDADE DE VALOR VALOR TOTAL
D.SCHIMINAÇAO j,. veículos MESES MENSAL ' <12 MESES)CÓDIGO

CAMIONETEl MCDELO Vclculo

tipo Camionuto, com Tração
4x4; ANO Novo ou Atè 03 Anos

de Uso; QUANTIDADE DE PORTAS

04 Porta:-.; CAPACIDADE OE

PASSAGEIROS CS Pessoas; COR
OBRIGATÓRIA Cor Branca;

TRANSMISSÃO Manual Direção

Hidráulica; CONFORTO E

CONVENIÍNCIA Ar Condicionado,
Travas Elétricas e Vidros

Elétricos; ITENS DE SEGURANÇA

Airbag Motor:5ta, Airbaq
Passageiro, Airgeg Lateral,
Freios ABS, Distribuição

Eletrônica de Fronagera;
I COMBUSTÍVEL Dieycl. CAMIONETE
:  O KH ou SEMI-NOVA.

SI 12 RS12.800,00
RS

153.600,00

TOTAL

1S3.
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s previstos no Att.
CLMJSOIA OtnATA - DO REAJUSTAMeHTO:

■í. 2 Os preços conir-t-iidos sâo íixos polo período de um ano, excec^
6í), *>S fi" e 6°! da l.ei tl.666/93,
•1.2 Ocorrendo o desequilíbrio oconômico-rinanceiro do contrato, poderá ser restaboleclda a relaçao
nue às partes pactjui.im inicialmente, nos cernvos do Art. 65, l.nciso I!, Alínea d, da Lei fl .666/93,
mediante cctnprovaçSo documental e roquorime.nio expresso do Contratado.

OÁÜSUIA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 As despesas correrão por corta da seguinte dotaçáo, constante do orçamento vigente:

c:.100 fUKDO MUNICIPAL DE SAODE
10.122.2605.2041 MJÚ.-ÜTESCÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDS
10.301.2605.2051 manutenção do programa da ATENCAO BAS2CA
10.305.16'..'..2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS VIGII.AKCIA EM SAÚDE
10.302.1612.2042 MANUTENÇÃO DA ASSISTÍINCIA HOSPITALAR E AHBULATORIAL ALTA/MEDIA

COMPLEXIDADE
10.304.1615.2045 MANUTENÇÃO NO PROGRAMA Dr. VIGILÂNCIA SANITARIA
10.302.161''.20:5 "•ANvTENÇAO D- REDE DE ATENÇAO PSICOSSODIAL

ElamontoB de dosoeaaa
Ji';0.3S Outras Sgrviçcs du Terceiros - Pessoa Jurídica

51 ■> Recursos Próctíos

.^2 4 Recurso Federa!

ClÁUSULA SEXTA - 00 PACAMEHTO:
6.1 O pagamento ser.i efetuado mensaimente, cm até 30 (trinta) dias contados a partir da data de
cada parecia de loc.)çao dos veículos, sendo que a mesma deverá sor sempre acompanhada da respectiva
Nota Piscai, o com o aceite do Setor Competente deste Município de Santa Rita / PB, através de
seu tituiõr.

CLÁUSULA SÉTIKA - DO PRAZO E EXECUÇÃO DO OBJETO
a. O pe»ío da vigénaia do contrato, saeA da 12 (dosa) masaa. com validade e eficácia legal apos

a publicação dc seu extrato no Imgjrensa Oficial, tendo inicio e vencimento em dia de expediente,
deve.ndc-se excl;;r c primeiro e incluir o último.
O cljjeto dever.', executado de acordo com o discriminado no AKEXO I do editais
0 objeto destu contrataçSo deverá ser prestado mediante expedição de solicitação do
fornecimento do» veículos, pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo
de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação;
A disponibílízaçáo do objeto desta licíiaçáo deverão ser reailrad.-is na Secretaria Municipal
de Saúde, localizado na Avenida flavio Ribeiro Coutinho s/n, Centro. CEP: 58300-220, no
município do Santa Rita/P8;
Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e provldencíârios e outros custos decorrentes direta e indiretamente da prestação
da serviço, corrorSo por conta exclusiva da contratada;
O contratado esta sujeito á fiscallzaçáo da prestação do serviço, resorvando-se esta Socretaria
de Saúde de Santa Rita, através do responsável, o direito de n3o receber o veiculo locaco,
caso o mesmo n.lo se encontre em condições satisfatérias;
Caso os veículos automotores sejam dlaponioilizadoa em desacordo com os requisitos
estabelecidos pHíUi Secretaria Municipal de Saúde dc Santa Rita, ou em quantidade interior ao
estabelecido, A empresa deverá substituir ou complementar a quantidade fsltanto no prazo máximo
46 (quarenta e oito) horas;
rica reservado a esta Ad.Tiinistraçào em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes
que comprovem a qualidade dos veículos ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises
técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado
insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser,
imediatamente, substituído;
A empresa vencedora do certame obriga-ae a fornecer o objeto a que se refere esto Termo de
Referência do acordo cstrltamenio com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira
responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento nSo estar em
cor.formidiide com .is referidas espocificaçôes;
Recebido o objoLo, so a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar
discrepância i:om as especlficaçfle.s, procoder-ae-â a imedl.^jta notificação da empresa a ser
contratada para efetuar a substituição do rnosmo, desde quu observado o prazo do garantia.

b.

c.

d.

f.

h.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITAHTE VENCEDORA:
6.2 Caberá a Saezotacia de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:

a. Permitir rtur.into a v:çència do Concr.ito, o acesso doa r-.proscncantes/prepoatos o empregados
da CCUTRATAbA nas dependénci.is da Secretaria da Saúda da Prafeitura Municipal do Santa
Rita, PB, desde que devid.imcnto Identificados e .icompar.nados por representante do
CONTRATANTK»

i5. ?romov4?r d acompanhamento e a liscalizaçâo quando da oxocuçào do objeto, sob 03 aspectos
quantitativo e qualitativo, anot.mdo om registro próprio .'is falhas detectadas g comunicando
á CONTRATADA a ocorrência do qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;

c. Comunicar .1 iicitante vencedora, qualquer irregularidade na execução do objeto c
intorrompó-lo imediatamence, so for o caso;

d. Impedir quo lercoicos oxecuturo o objeto deste ?re:jao;
e. Prestar as tnformaçCcs e os oaciartícimontos que venham .i ser solicitados pela C0H3



f. Fiscalizar o concrato r.a forma disposta no artigo 61
g. Efetuar o pagamento ã CONTRATADA em até 30 (trinta)

Fatura do Material o/ou servicoai

h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do
1. Fornecer atestado de capacidade tôcnlca quando scUcitúdu,

Obrigações contratuais.
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da Nota Fiscal/

desde que atendidas as

6.1Cabera A licitante vencedora:

a. Responder, am rclaçflo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários; b)
seguros de acidente; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e)
vâles-tefeíçào; fl vales-transporce; e g) outras que por ventura venham a ser
criadas e oxlgidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja
considerado inconveniente à boa ordem e As norma.s disciplinares da Seocatazis
do Saúdo do Profoituro Müniâlpol do Sonlo RitOj PB;

c. Respeitar as normas c procedimentos de controle e acesso âa dependências
ia Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

d. Resconder peica danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes de sua cuipa ou dalo, durante a uxecuçao do objeto, nâo excluindo
ju reduiinds ossa responsabilidade a fiscaliiaçâo ou o acompanhamento pela
Secretaria Municipal da Saúde:

e. Responder, ainda, por quaisquer dancir. causados òitetamctite a bons de
r.ropricdade da Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB,
quando esses tenham .«ido ocasionados por seus empregados durante a execução do
objeto;

f. execução do objeto no rièrimo de 05 (cinco) dias, contados a partir da
data de assinatura do contrato/empenho. O deacumprimento ao prazo citado
sujeitará a empresa contratada A penalidade de multa.

g. Encarrega-se da execução do objeto, arcando com qualquer custo advindo
do transporte, carga, descarga, bom cono qualquer serviço relativo ao
priscedíBie.nto de execiiçAo do objete.

h. No ato da execução do objeto, devera ser .ipresentado documento fiscal
valido correspondente ao mesmo.

:. Comunicar a Scccatszis de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário;

5. Justificar, no c.iso de descumprimenio do prazo citado no item anterior
ou paralisação da cxecuçAo do objeto, por escrito, era até 24 lioras contadas
da execução do objeto frustrada;

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, ae verificar condições que possam
prejudicar a prescaçáo ou a iminência ds fatos que possam interferir na perfeita
execução desta contrato, bem como atraso ou paralisação do execução do objeto,
apresentando razões justificadoras, as quais serão objeto de análise, que
poderão ser ou nâo aceitas pelo Contratante;

1. Encontrar-se e.m dia com as obrigações fiscais, e.m conformidade com o
previsto no procedimento licitatórlo;

m, Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, além
de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste PregSo,
durante toda a oxecucAo do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre os recursos
utilizados para custeio deste contrato;

o. Trazer ao setor de Empenho as Notas Fiscais acoaçanhadas das respectivas
certidões da naturez.j fiscal;

p. Se os produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida para
e cu.mprime.tto imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) .horas, efetivando a troca dos produtos ou apresentando
defesa num prazo do 2A (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa
prevista neste Edital o demais medidas que se fizerem necessárias.

ClÁUSUIA NONA - DAS 0BRICAÇÕB8 E RESPONSABILIDADES
9.1. Contratante:

a. Prestar as i:itotmaçôes e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
b. Pagar no pr.izo contratado, a import.incia corresfwndente a oxecucáo do objeto;
c. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 61 da I.ei 9.666/93.

9.2. Contrataca:

Executar o objeto constante no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do instrumento convocatório;

Manter durante toda s execução do contrato, ̂  compatibilidade cora as obrigações assumidas,
todas as condições de .habi 1 ítaç.lc c qualificação exigidas na licitação;

Reportar ao Município de Santa Ri:a-?B, qualquer anormalidade ou erro que possa comprometer
a regular execução do contrato;

Guardar si.giio sobre dados e infcrmaçõos obtidos em razão da relação contratual;
Nâo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem subcontratar qualquer parte do obj_^
do edital, sem prõvio consentimento, por escrito, do Município de Santa-PB;

Encaminhar a Diviaáo de Controle, Avaliação, Regulação o Auditoria - OECASA, da Sect^
Municipal ito Saúde, a relação do usuários submetidos .10 procedimento endoscôpico ctint^
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as seguintes inforn-açôes: Nome completo, data de SUS, f''
endereço, data da realização do procedimento, procedyíjiíto (jodo,^ cjí^ia cio ceiatorio
de cirurgia, relatório de anesiosia e ficha de sala; V / ,\A^

.  Entregar ao Setor de faturamento da Unidade credenclaaív^^ íí-.iijV^Jfia de Saúde, todos
08 documentes necessários â apresentação da conta médica naífs^.-«ltema de Processamento
da Informação Ambulatorinl do Ministério da Saúde;

•  Caso algum laudo apresente nâo conformidade pasalvel de glosa, este será retido na DECARA,
e o respectivo valor aerà deduzido do faturamento;

•  Manter arquivado, em iocal seauro e de forma que facilite a localização, todos os
de aoUcitaçâo/autoriraçâo e fichas de atendimentos dos pacientes, pelo prazo minimo dc
20 anos ou que venha a ser definido pelo Ministério da Saúde.

CLtoSOIA Dícaov - DA ALTERAÇÃO B RESCISÃO 00 COHTRATO: te - •
10.1 o contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 5< e bs oa uei
e.6õ6/93, desde que haja interesse da SocreUria da Saúda da Prafaitura^Municipal da Santa Rita,
PB, com a apresentaçSo das devidas justificativas adequadas a oste rrog..o.
'0.2 llc 'nteresse da Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, o vaior
inicial atualizada do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limito de «
cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei n . B.6b6/i»J.

a. a ilcltar.te vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condlçóes licitadas, oa
acréscimos au supressCes que se fizerem necessários; o

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

10.3 A inexocuçao 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 ampla defesa.

10.4 A tescisáo dc contrato poderá ser;
a. determinada por ato unilateral e escrito da Sacsatazia d* Saúda da PrafaitMa á^ei^l

da Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Léi
mencionada, noti£icando-se a licítante vencedora com a antecedência mínima do 05 (cinco)

b. OT-gâvoI. per acordo entre as partes, reduzida a term: .-.este Pregão,
conveniência paro a Saceataria da Saúda da Prafaitura Municipal da Santa Rita. PB. ou

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria. <,
:c.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade conpotento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES!
Ac..^ forn.vodorea/contratados que descumprlrom total ou parcialmente os contratos celebrados cot a
secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, o aos licitantés
v;s.ir.do á frustrar os ccjetivos da licitação, seráo aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e n.i Lei 10.520/02, as seguintes sançóes:

I - Advertência; li - Multa;
3)0,3 í Itrès décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o

valor do fornecimento

ou serviço nflo realizado, ou sobre a etapa do cronograma ílsico de cbras náo

b) io i Idez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação nSo cungjrida,
COT D conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.

112 - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo nâo superior a 02 (dois) anos; T>,\hi •
:v - Declaração de ir.idonoidada 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 será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1' o valor da muita aplicada, nos termos do inciso It. será descontado do vaior
da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela ,\dmínistraçao ou cobrado
judicialmente, sondo corrigida monetariamencs, de conformidade com a variação do
rPCA, a partir do termo inicial, até a data do eletivo recolhimento.
6 2* A pena de multa poderá ser aplicad.i cunulativariento com as demais sanÇOes
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 6.666/93 O na
Lei 10.520/02.

S 3®. A contagem do período de atraso na execução doa ajustes será realizada a
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido
para o cumprimento da obrigação.
§ «" A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a
Administração Pública pelos seguintes prazos:

I- 06 (seis) meses, nos casos de:
3) aplicação do duas po:i3s de advertência, no prazo de 12 (dosei
sicscs, sem que o fornecedor/contratado tenha adotado aa medidas
corretivas no prazo determinado pela Administração;
b>alteraçáo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

n - 12 (dozel meses, nos casos do: ^
a) retardamento i.motlvado da execução de obra, de serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
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a) entregar como verdadeira, adulterada,
deteriorada ou danificada:

bl paralisação de aorviço, do df''tí^Ç<^'''-edCo de bens sem
justa fundasíentaçdo e prévia comuni^-xiac li Jjdmintgtraçâo;
Cl praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação
no âftblto da Administração Pública Kunrcipsl, ou

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por melo dolosa,
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo,

S 5® Será declarado Inidôneo, ficando impedido de licitar c contratar coB 3
Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I- nâo regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados nos
incisos do parágrafo anterior, ou
II- demonstrar nao possuir Idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

S 6' iJa modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, nâo celebrar o contrato, deixar dc entregar ou apre.eentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada
penalidade dc impedimento de licitar e contratar com o Município por prazo nSo
superior a 05 (cinco) anos, sendo doscredor.oiado do Sistema de Cadastro de
rornecedores, sem prejuízo das muitas previstas em edital e no contrato e das
cominaçãss legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza o a gravidade da falta
cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei fl.666/93 e na Lei
10.520/02. sâo de competência do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 8.666/93 e
na Lei 10.520/C2, determinará a publicação do extrato de sua decisflo no Semanário Cficlal. o qual
deverá conter i

I - nome ou razão social do fornecedor e número do inscrição no Cadastro Saoional de
Pessoas Jurídicas -

CHPJ ou no Cadastro dc Pessoas rSsieas - CPF;
II - nome e CPF de todos os sócios;

III - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento; IV - órgão ou entidade
e autoridade que aplicou a sançâo;
V - número do processo; o VI - data da publicação.

11.4 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua Inscrição no Cadastro de Registre de Fornecedores - CRF da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PD e, no que couber, As demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n®. 8.666/93.
11.5 Caracterizar-se-á formal recusa â contratação, podendo a Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juízo, convocar os liciCtinte.s remanescentes, ria
ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, cm igual prazo, o atendidas
todas as condíçSes •idítallcias para execução do objeto licitado ou então cancelar o Icte as
seguintes hipòtesos:

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

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

11.6 Além das penalidades eiveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei n". 9.666/93 prevê
ainda punições na e.sfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitaiórioi Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa.

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

I- elevando arbitrariamente os preços;

II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
fll - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substãnct.-i, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tornando, par qualquer modo, injustamente, mais onerosa a propostfl ou a
execução do contrato: Pena - detenção, do 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

CLÁUSULA DÊCIKR SBGOKDA - DA FXSCAUSAÇÁO
11.1 ,"i execução do contrato será abgoio de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliaçào por
repr esenta.-.r e uo Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(al Sr(a). CARLOS AL8ERXO
DO NASCIMENTO FERNANDES, portador (ai do CPF 059.638.064-02, cora lotação fixada na Secretari.i Municipal
de Savide do Município do Santa Rita - PB.
12.20 fiscal do Contrato, o (a) Sr (a: . FRANCIHALDO FERREIRA DE ALEHCAT, portador (a) do CPF 395.90^-11-
20, ccm lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PS, formalmente deaicnadoV
o comprovadamentc habilitado par.i gerenciar o presente termo, será o re.sponsávol pelo fiel c^impqlm^tc
das cláusulas contratuais, inclusive aa pertinentes aos encargos cosplementares.
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CIÁUSUIA DBCIÍOl TSRCEIIA - DO PORO:

?ara cisrirair as quesCOes decorrentes deste contrato» as partas elegem o Foro da Comarca de Santa Rita.

E, por estarem de pleno acordo, £oi lavrado o presente contrato em OZiduasI vias, o qual vai assinado
pelas partes Q por duas testemunhas.

, O^de Janeiro de 2021

TESTEKUHHAS PELO CONTRATAI

tt7CZM(0\Q3{tn^ CARKEI
SECRETÁRIOS 5ÍÜDS

PELO CONTRATADO

« ̂ 0ti MCHUl«UiQ(»ICW«»

JOSE MICHAEL RIBEIRO:06182961406

HRTOS SERVIÇOS OE TRANSPORTE DE PASSASEIRO E
tOCACOES LTSA CNP.T n' 2 9. C61. T94/OOCl -16


