
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DS SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

/  \\

COBTRATO «•: 17/2021

PROCESSO ADH 074/2020

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
DE SAÚDE DA PRERXTURA HUNICIPAL DE SANTA RITA E
DBOGAgQMTg fcTOA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTORME
DlSCRTHIttADO HBSTE INSTRaMBHTO HA FORMA ABAIXO:

P«lo prasenta inatruiBanto particulsi da contrato, da ua lado o Secrotaria Munioipal de Saúda da Santa
Rita - inscrita no CNPJ/MF aob o n* n* 08.694.222/0001-63, situada A Avenida Flávio Ribeiro Coutinho,
a/n, Centro, CEP: 50.300-220, Santa Rita, PB, nesta ato reproaentada polo aocratérlo, IDCIAITO CORREIA
CARNEIRO, CPF n° 827.071,464-04, doravante sinplaamonfeo CONTRATANTE, c do outro lado DHOQAFOKTS LTDA,
CNPJ n* 08.778.201/0001-26, R BABAO DE BONITO, N* 408, Varrea - CEP 50.740-080 - Recife - PE doravante
siiçlesBante CONTRATADO, decidiram aa partaa contrataatea aasinar o preaante contrato, o qual se
rabeca paias cláusulas a condlçOas saguintas;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico n° 0002/2020, processada nos
temos da Lei Federal o* 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiarlamente a Lei Federal n* 8.666,
do 21 de Junho da 1993; Lei Co^looentar n" 123, da 14 de Bqaombro de 2006; Decreto Federal n*
3.5S5, da 08 de Agosto da 2000: Decreto Federal o» 7.892, da 23 da janeiro de 2013; Lei Cí^lemontar
147/2014; Decreto Federal n 8.538 da 06 da outubro de 2015; Decreto n* 9.488 de 31 da agosto de
2010; Decreto Federal n' 10.024 de 20 da setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas
as alteraçòes posteriores das referidas normas.

CtÃDSUlA SECUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1 O presente contrato tem por ohjoto: AÇjUiaiCÀO DE MEDICAMENTOS. VISANDO ATENDER A8 DEMAKDAB^
in:CESSIDADSS DA SECRETARIA WIHICIPAL DE âAtlDE DE SANTA RITA, PB,

2.1 O fornociaanto doverá obodecer rigorosamente àa condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Pregão Eletrônico n" 002/2020 e instruções do Contratante, documentos essas
que ficsm fazendo partes intograntos do presente contrato, independente de transcrição.

CtÁUStrLA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS:
310 valer total deste contrato, a base do preço proposto, é de R9 55.662.00 (Cinguenta e cinco
mil aaiacentos a sessenta a deia reais).

FONTE PAGADORA: RECURSO PRÓPRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM ESPECIFICAÇÃO imlOADB MARCA QUANT. PREÇO OHIT. TOTAL

53 COXAZOSIHA, KESILATO 2M0

COMPRIMIDO

Cnmp • SANDOZ 4.000 0,24 RS 960,00

leo CITALOPRAM 20 MG COBD. ZTDUS 6.000 0.15 R5 900,00

194 PAROXETINA 20MG COBD. GERKED 6.000 0,17 R$ 1.020,00

200 RISPERIDOKA 3KG COIBP. PRATI 20.000 0,21 RO 4.200,00

202 SCRTRALINA SOKQ Come. DOHAOUSSZ 12.000 0,16 RS 1.920,00

205 TOPIRAHATO 50HQ Coap. EMS 2.100 0,16 RS 336,00

RS 9.336,00

FONTE PAGADORA: RECURSO DA ASSOITÊNCIA FARMACÊUTICA

ITEHl ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QOANT. p.uHxr. P.TOTAL

2  [aCICLOVIH SOMS/O creme - BZSNAOA 106 PRATI

DOHADUEEI
TB 1.200

2.4 RS 2.880,00

36

A.MOXXCILIKA + CUVULONATO DE POTÁSSIO 500MG
12SMG COMPRIMIOO SANDOZ

CCKP 20.000
0,9878 RS 19.756,00

CLORIDRATO DE MEIPORKIHA 900M6 COMFRZKIOO MERCK COMP 60.000 0,09 RS S.400,00

39 CLORIDRATO DE METPORMIHA SSOMO CCSOntlKlOO ISRCK CCHP 60.000

O

O
o

RS 4.800,00

•70 ITRl.CONAZOL 100 MS COmtlHIDO 6E0LAB CCtCP 10.000 o.es RS 8.SOO.00

78 LEVOTIROXINA lOOMCG COMPRIMIDO HBRCK COHP 6.000 0,09 RS 540,00

79 LEV07IROXIHA SOHCO COMPRIMIDO MERCK COHF 6.000 0,09 R? 54JD,00X

117 aiHVASTATXHA 40MS COMPRIMIDO SAHDOa COMP 40.000 0,11 RS 4.400,00

TOTAL RS 46.326700

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJÜSTAMEHTO: \
4.1 Os preços contratados sBo Clxoa paio periodo de um ano, exceto para es casos previstes no^Art.
65, SS 5« e 6<, da Lei 8.666/93.

4.2 Ocorrendo o dasequilibrio econõmico-finaneaire da contrato, poderá aer restabelecida
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qu« a* pattaa pactuara® ialclalaanta, nos torsos do fttt. 65, Inciso II, Alinaa d, da l.al 6.666/93,
«adianto coaprovncdo doeusantal a raquariaonto a^caaso do Contratado.

VÁ'-
CLMJ6ULA QOZNTA - DA DO»Ç*Dl ^ . .

S.l As daspasaa eoecarâo por eoata da sagointa dotaçAo, coastaata do ospaaante vigantoi f ^

UHIDWB ORCAKEinÁItlA - 02.101 - FOUDO WHICISAL D8 akÚDB . J S-^^O ~
PROQUUAS:

10.303.1613.2057 - ASSIStÊNClA lARtOCSITlCA
10.122.2605.2041 - MtMUTEHCto DO FaNDO HUinCIEAL OB SAÚDE
10.302.1617.2055 - MUnnERÇto DA SSDB DB AZSHÇto BSICOSSOCZAL
SLBKEHTOS DB DE8P88A:

3390.30.00 - KUEItIAL DB CONSUMO

211 - SECURSOS PRÓPRIOS
214 - RBCDRSO PBDERAL

oJiuSUIA 8BCTA - DO PACAMSKTO: ^ „
6.1 O paaaoanto sorA mediante EMPKHHO, da acordo com aa quantidades afativanonto antragues, ®
data do rocobiaonto definitivo do objeto, pala CoslssAo da Bsoabiminto, sadiMtO «jrasMttçAo da
Mota Piscai, conferida a atestada. O pagsjnanto dovecA aac efetuado no praro oAxiao da 30 (trinta)
dias após a aprasantaçie da Hota Fiscal. ., ,,
6.2 Os preços sarâo fixos a irraajustAveis ms tatuos da lagislacâo «b viçor, duiMtt a vigtacia
desta contrato, salvo es casos previstos no Art. 65, parágrafos 5" o 6 da Lai 8.666/93, da fotina
a sar mantido o Equilíbrio Eccnãaico-Flnancairo do Contrato.
6.3 Para afetivaçáo dos pagamentos raspecUvos, deverAo ser aprasantados juntamente com as
a Notas Fiscais, as CerUdiae Negativas da dábito CMD do 1N88, CRF do FOra e com a Fasenda Municipal
do domicilio do proponente, davidamanta atualirada;
6.4 O náo cuiçrimanto do subitea anterior, ii^licaxA na sustaçAo do pagamento que s6 será proMSsado
após a apcasantaçáo das referidas certidões, nAo podando ser considarado atraso de pagamento.

ClAUSULA sétima - DOS PRAZOS B LOCAL DE SKTOECA:
a. O objeto dasta licitação deverá ser entregue parceladaaante, mediante a eiçediçM ca

aolicitaçAo do fomacimante paio Setor Contenta, a qual deverá sar atendida no praso máximo
do 10 (Das) diaa a contar da data do recabimanto da respectiva solicitação. ^ .

b. As entregas do objeto desta lioitaçáo daverio sar raaliaadas na Bocrotaria da 8a^ da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB situada à Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, s/n, cantro,
CEP; 56.300-220, Santa Rita, PB, no ptaxo máximo da 10 (dar) dias úteis, sa^re Mntados a
partir do recebimento paio fornecedor da Nota da Empenho. O Horário da entrega deverá ocorrer
no periodo da 08 áa 17 )»b, da Segunda à aaxta-fatra.

c. Todaa as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, dascarragamento, encargM
trabalhistas a ptovidenclários a outros custos docorrentas direta a indiratamanta ao
fomaclmanto do objeto dasta licitação, cortarão por conta exclusiva da contratato.

d. O praro da vigènoia de presente contrato será datoxminado: atá o final do axarcteie financalw
da 2021, considerado de data da aua assinatura.

CLÁUSULA OItAVA - DOS SHCARSOS DA SECRETARIA MINICIPAl DB BAÚDB E DA LICITANTB VBNCBDeHA:
8.1 Caberá a Secretaria da Saúde da prefeitura Municipal da Santa Rita, PBi

a. Pacmitiz durante a vigência do Contrato, o acesso dos raprasentantaa/prepostos e empr^ados
da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dspandinclaa da Saorataria da Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente idantlfioados a aco^>anhadea
por representante do CONTRATANTE;

b. Promover o aco^anhamanto o a fiscaliraçAo quando da entrega dos produtos, sob os aspeotes
quantitativo e qualitativo, anotando am registro próprio aa falhas dateotadas a comunicando
á CONTRATADA a ocorrância da qualquer fato que exija medidas corretivas por parta dasta;

c. à lieltanta vencedora, qualquer irregularidade no fomaoimanto dos produtos e
IntarroBpar imediatamente o fornecimento, se for o caso;

d. Ii^pedir que terceiroa forneçam os produtos objeto deste Pragáo;
e. Prestar as InforMCõea a os esclarecimantos que venham a ser solicitados pele COMIRASADA;
f. Fiscallaar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
g. Efetuar o pagamento á CONTRATADA em atá 30 (trinta) dias após o ateato da Nota Fiscal/

Fátuza do )4ataEÍal e/ou serviços;
h. Atestar a axeeuçáo do objeto desta Contrato, por meio do Setor Cosgetente;
i. Fornecer atestado da capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas aa

obrlgaçóes contratuais.
S.lCaberá á lleitonte vencedora:

a. Responder, es relação aos aeua smpregadoa, por todas as despesas
deeorrentas da entrega da produto e/ou serviços, tais coso: s) salários; b)
seguros da acidenta; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenixaçdes; e)
vales-refeiçáo; f) valas-transporte; a g) outras que por ventura venham a ser
oriadae o exigidas pelo Governe;

b. Manter, ainda, es seus ei^rogades identificados por crachá, quando em
trabalhe, devendo substituir imadietaaBnte qualquer um deles que eaja
coneideredo inconveniente á boa ordem o ás diaciplinaree da Secretaria
de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

o. Respeitar aa nemas e procedimentos de controle e acesso ás dqMndSneias
da Bocratarla ds Saúde da Prefeitura Municipal da santa Rita, PS;

d. Responder pelos danos causados diretamenta a v eu a tareeiro
dseorrentes de sua enlpa eu doIo, durante a entrega do produto, n&o exel^
ou xeduaindo esaa responsabilidade a fiscalitacSo eu o aeofflpnnhannnto/t
Seoxetaxia Municipal de Saúde; I

e. Responder, ainda, por quaisquer danes causados diretamente a bens da
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prepriAdadA da Saeratarla da Saúda da Prafsltura Huniolpal da Santa
«juaado aaaas tanhaa «ido ocaaionadoa pos aaus a^ragadoa duranta a en^é
produto; ..

£. Bntrogar oa produtos núrinn da 10 (dar) dlaa. contados a partir —
da asalnatuca do cont*ato/«^«Bho. O daseu^laanto ao prazo citado aujaitarà
a m^aa contratada à penalidada da aulta.

g. Bttoarroga-aa da aotrog* dos itana adquiridos, areando coa qualquer custo
advindo do transporta, carga, descarga, bes coso qualquae earviço relativo ao
proeadiaanto de ontrega.

b. Ho ato da entrega do ^)eto, deverá ser ^reaentado doeunanto fiteal
válido eoerespeadanta ao fomeoimanto.

i. CoBunlear a Saeratarla de Saúda da Prafeituea Munioipal da Santa Rita,
PB, por oBCCito, qualquer anorsalidada de caráter urgente a preetar os
aaelaraciaantoB que julgar necaasário;

j. Justificar, no caso da dascuq>rlsanto do prazo oitado no itaa antarlor
ou pAraUfc'" do fomac^eanto, por ascrito, as até 24 boras ccntadaa da
entrega frustrada;

k. «o (XHTRKUtHTE, por escrito, ao verificar eondiçoas que possaa
prejudicar a prastaçáo ou a itiináncia de fatos que possaia interferir na perfeita
ezecupão desta contrato, beo coso atrase ou paralisação do fomaciaonto
apresentando racdes justiflcaderas, as quais seráo objeto da análise, 9ie
I>oderáo ser ou náo aceitas pelo Contratante;

1. Bncentrar-se oa dia coa as obrigaçães fiscais, «n confoasidade coa o
previsto no prooedimonto licltatório;

gi, Kantex-se aa eozpatibllldade ooa as obrigaçdas a aarea aasuaidas, alea
de as condiçdss da habilitação a qualificação exigidas neste Pregão,

^ ̂ QOUÇãO dO ;

n. V14HT- a nota flacei, constando na aasaa a Inforeaçãe sobre os recursos
utilisados para custeio deste contrate;

o. Trazer ao setor da Twpenbo as Hotas Piecaia aooapanbadaa das respectivas
eertid&es de natureza fiscal;

p. Sa os produtos entregues forea recusados, a entrosa será advertida para
o cu^riBanto laadlato de suas obrlgaçSos, ibe sendo concedido o prazo aázieo
da 24 (vinte a quatro) botas, efetivando a tzoca dos produtos ou apresentando
defesa nua prazo de 24 (vinte e quatro) boraa, sob pena da aplicação da mlta
prevista neste Edital e deaais nedidas que se flzerea neoessárlaa.

CLAuSOIA HONã • BAS OBRIGAÇÕES (ZRAIS, SOCIAIS, COffiRCXAXS E FISCAIS DA VBfCKDORA.
9.1 À licitanta vencedora oabará, tasbOa:

a. Assuaix a tesponaabilidade por todos os anearges previdaneiárlos e obrigações
sociais provlstos ns legislação social • trabalhista oa vigor, ̂ rigande-sa a
aaldá-los na época ptãpria, vaz que oa seus espregados nào manterão nanhuB
vinculo eoq)cagatielo con a Secretaria de Saúda da Prefeitura lemicipal da
Santa Rita, PB; ^ ̂
Assumir, taabéa, a responsabilidade por todas as provldãneias e obxigaçOes
«stabelsoidas na legislação especifica da acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forea vitlaas os seus empregados quando do fomeciaanto
do produto ou aa conexão com ele, ainda que acontecido ea d^endânoia da
Secretaria da Saúda da Prefeitura Honlcipal da Santa Rita, PB;
Assumir todos os encargos de possível ■iennnfis trabalhista, eivU ou penal,
relacionadas ao fecnaoiaanto do produto, originariaaante ou vinculada per
prevenção, conexão eu centlngênela; e
Assumir, einda, a responsabilidade pelea encargos fiscais a coaarciais
xesuitantee da adjudicação daata Pregão.
^ter todas as licenças, autorizaçéas a franquias necessárias á execução de
contrato pagando os eaolunentes presezltea ea lei.

b.

d.

e.

9.2 Deverá a licitanta vencedora observar, ainda:
a. i expressaaanta proibida á contratação da asrvidoc pertencente ao quadro da

pessoal da Secretaria da Saúde da Prafeituxa Municipal da Santa Rita, PB
duranta a vlgáncia do contrato;

b. Sxpressaaanta proibida, taabéa, a valeulação da publicidada acerca daste
Pregão, salve ao houver prévia autorisaçãe da Saoretaria de Saúda da Prefeitura
Munlolpai da Santa Rita, PB; a

o. vedada á subeontrataçãe da outra oiq>rasa para o femeolaanto do produto a/eu
serviço objeto daste Pregão.

9.3 A inadimplência da licitanta, con referência aos encargos estabelecidos no subitaa anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagaasnte à Secretaria da Saúde da Prefeitura Mmicipal
da Santa Rita, PB, nas poderá onerar o objete deste Pregão, raxão pele qual a licitanta vencedora
renuncia expressaaante a qualquer vinculo da solldaxiadada, ativa ou passiva, coa a Secretaria de
Saúda da Prefeitura Municipal de Sante Rita, PB.

ClJWSmA DáCIKA - DA ALTERACãO B RESCISÃO DO CCSnRAZO:
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da Lai
S.666/93, desde qua haja interesse da Secretaria da Saúde da Prefeitura MLStioipal de Santa Rit
PB, coa a aproaeatação das devidas justificativas adequadas a este Pregão. /
10.2 He Intaraaoe da Saezetaxia da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, o valot
inicial atualizado do Contrato podará ser auaantada ou auprlaido até o llaita da 25% (vintacinco por cante), oonfena disposto no Artigo 65, parágrafos 1° e 2*, da Lai n*. 6.666/93. y
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a. a lleitanta vancadera fioa obrigada a aceitar, nae masnas condlç&as liei
accdacinos ou supcoBaSaa qua aa fiitacaB Raceas&clos; o

b. aanhuB aecésciao ou aupreaa&e podará exceder o limite eetabeleoida naatm eondiçâo,
aa auprasadaa csaultantaa da aooedo entre aa partea.

10.3 A inaxecup&o total ou parcial do contrato enseja a aua reaeiaáo, conforma disposto nos
artigea 77 a 80 da Lei no B.666/93.

a. Os casos do resciaio contratual seráo fonaalBsnte motivados nos autos do processo,
aaseçurado o contraditório e a aapla defesa.

10.4 A rescisão do contrato podará ser;
a. determinada por ato unilateral « escrito da Secretaria de Saúde de Prefeitura Municipal

da Santa Rita, PS, nos casos enumerados nos incisos I a XII o WXX do artigo 78 da Lei
meneionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência ainima da 05 (cinco)

b. amigável, por acordo entre aa partos, reduside e termo neate Pregáo, desde gue heje
conveniãnoie para a Socreteria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; ou

o. judicial, noa termos da legislação vigente pertinente e matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida da autorisagáo escrita a fundamentede
da autoridade competente.

CLAUSULA DiCIKA PRIMBIFA - DAS PBKALmADES;
Aos fomocedoros/eontratados que deseu^riram total ou parcielmenta os contratos celebrados com a
Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, e eoa Ucitentes que cometam atoa
visando a frustrar os objetivoa da Ucitaçâo, serão ficadas, penalidades cabíveis fundamentadas na
I«i B.666/93 a na Lei 10.520/02, as seguintes sancées:

1 - Advertência; II - Multa; „
a) 0,3 * (três décimos por cento) por dia, até o trigésiao dia de atraso, sobre o

valor de fomeeiaento

ou serviço não realisedo, ou aobra a etapa do oronograma fisiee de obras nao
Alarido; . , _i
b) 10 % por canto) «obra o valor total ou parcial da obrigação nào cu^rioa#
com o conseqüente cancelamento da note da eiqMnho ou documento equivalente.

III - Suspensão Tesçotária da participação em licitação e l^edimento da eontreter eo® e
Administração, por praso nào superior e 02 (dois) anos; .
IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administeação Publi«.
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja proaov^ e
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penUldade. 4pe será
8eiiq>re que o contratado ressarcir a Administração pelos ptejuiaos resultantes e depois de
decorrido o preao da aançào aplicada com base no inciso anterior.

S 1* O velee da multa aplicada, noa tezmoa do Inciso 11, será descwtedo do ̂ ^or
da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou eobrato
judicialmente, sendo corrigida monateriamente, de conformidade com a varieçáo do
IPCA, a partir do temo inicial, até a data do efetivo recolhimento.
S 2* A de multa poderá ser aplicada cunulativanante com es demais smçoes
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 0.666/93 e na

^3V°A".^b»gaa do período de atraso na execução doa ejuetee eerá *
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do preao estabelecido
para o cuapriaento da obrigação.
S 4® A suspensão tespoeáxia i^edirá O fomscedor ds lieitar e eontreter 00® e
Administração PúbUee peles seguintes pseaos:

r- 06 (sois) mesas, nos casos de:
e) aplicação de duas penas do advertência, no ptaae de 12 (Mse)
mesea, sem que o fomeeedor/eontretado tenha adotada aa medidas
corretivas no prazo determinado pela Administreção:
b) alteração da quantidade ou qualidade da sarcadorie fotaeeida;

II- 12 (dose) meses, nos casos ds:
a) retardamento imotivado da execução do obra, da serviço, de sues
parcelas ou do fomscimento de bens.
XII - 24 (vinte o quatro) mesea, nos casos da:

e) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adsilterada,
dsteriorada ou danificada;

b> paraliaação da serviço, de obra ou de fornecimento de bana a«®
justa fundamontaçãe e prévia comunicação á Administração;
c) praticar ato ilielte visando a frustrar os objetivos da licitação
no ã^ito da Administração Pública Municipal, eu
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por maio doloso,
fraude fiscal no recolhimento ds qualquer tributo.

S 5' Será declarado inidôneo, ficando izpedido de licitar e contratar eoa e
Administração Pública, por tempo indaterminado, o fomocador que:

I- não regularizar a inadisplência contratual noa prazos estipulados nos
incisos do parágrafo antaxlor, ou
II- demonstrar não possuir para contratar com e Artmlnistreção
Pública, ea virtude da ato ilícito praticado.

S 6* Ma pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo da velid^^
ds aua proposta, náo celebrar o contrato, dalxax de entregar ou aprosoi^tat
desumantação falsa — para o eertau, ensejar o retardaaento da execwáe.^'
seu ̂ jeto, eomportar-so de modo inldênee ou cometer frauda fiaeel, será ablicoM

\
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pan&lidade da iapedimanto da licitar a contiatar ccd o Município poc
superior a OS (cinco) anos, sendo dosoredsnciado do sistaisa da Cai
Pornacadoras, sea pra^uizo das multas previstas aa adital a no contra
coaiinac&as logais. aplicadas a dosadas segunde a natucasa a a gravidade da
eoaatida.

11.2 A aplicação das aançdos administrativas penalidades fundamentadas na Lei B.fi66/93 a na Lol
10.S20/02. são de cei^atância do ordanador da despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabiveia. fundamentadas na Lei B.666/93 a
na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de aua decisão no Semanário Oficial, o qual
deverá contar:

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

CHPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

II - nome e CPF de todos es sócios:

III - sanção aplicada, com 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 llcltante vancedota ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Registro do Fornecedoras - CRF da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB e, no que couber, ás demais penalidades referidas no Capitulo IV da Loi n°. 8.666/93.
11.5 Caracterisar-sa-á formal recusa à contratação, podendo a Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os lieitantas remanescentes, na
ordom de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual prazo, a atendidas
todas as condições edltalicias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o lota as
seguintes lilpóteses;

c) l^ós decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria da Saúde da Prefeitura
)4unicipal de Santa Rita, PB sem que a lieitante vencedora tenha retirado e assinado o
instrumento contratual.

d) ;q>ós decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, seo que tenha iniciado a
execução doa serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido
solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.

11.6 Além das penalidades eiveis elencadss noa subitens anteriores, a Lei n". B.666/93 ptovã
ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - iBpedir, perturbar ou fraudar a realização da qualquer ato de procedimento
licitatório: 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 de )MnB ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamente os preços;

II - vendonds, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
III - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a
execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (três) a 06 (sais) anos, a multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUHDA - DA FISCALIZAÇÃO B GESTÃO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto de acoiq»anbamante, controle, fiscalização e avaliação por
representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) 8r(a). MAZUREIK
iaseiMEHTO ARAÚJO, portador(a) do CPF 032.271.194-04, coB lotação fixada na Secretaria Municipal de
Saúda do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O frscal do Contrato, e<a) Sr(a}. LUIZA ELEMA DOS SANTOS SILVA portador(a) do CPF 657.759.0B4-
34, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município da Santa Rita - PB, forztalmente designado,
e coi^rovadamente habilitado para gerenciar o presenta termo, será o responsável pelo fiel cuiqirinento
das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos eosplamentares.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes daate contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02<duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes a por duas testemunhas.

Santa Rita - PB, 01 da Fevereiro da 2021.

TESTEMUNHAS BL^PELÓ CCWXRATAKTB

/  /
/  /

\
LUCIANO 'CÇRREIV carneiro

SECRBTÂRZO DE SAÚDE

PELO CONTRATADO
DHOGAFONTE
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