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ESTADO DA PARAÍBA
PREFBZTDRA KONICIFAL DE SANTA RITA

CCHISSÃO PERNANEKTB DE LICITAÇ&O
COMTFASO M*: OlB/2021
PBOCB9SO ASH 074/2020

PWdO SLE1BÔNIC0 aitP tl* 002/2020

YEKKO DB CORTBAXO QUE ENmE SI CBLBBRAH A BBCWilARIA
DB SAÚBB DA SREFBIIOFA KDHICIPAL DB SAHTA RICA B
RDF - DiaTRIBDXPWtA DE PRODUTOS SARA BADOB LIPA, PARA

PRBSTAÇiU) DB SERVIÇOS CONPDRMB DZSCRXHIliADO ME8X8
XHSTRDMBHTO HA FORMA ABAIXO:

Pttlo ps«s«nt« inatriBMnto partleular da contrate, de um lede o SaeretABla Mnalolpâl de Seãda da Sente
Rita - inecrita no QWJ/MP eob o a" a* OB.694.222/OOOX-63. oituade & Avenida PUvio Ribeiro Coutinho,

e/n, Contce, CEP: 5B.300-220, Santa Rita, PB, neata ato repreaentada pelo BecrotArio, lOCIAUO CORMIA
CARREIRO, CPF n» e27.07I.4e4-04, doravante oiapleanente COHIBATAMTB, e do "6"
RDF - DISTPT'*OIDORA I» PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, QIPJ n- 12.305.387/0001-73, AV XHTSRVBtnW MARIO

CAMARA , M* 3918, CIDADE DA BSSERAHCA - CEP 59.07C-fiOO - KASAl. - RH doravante aimpleameote COTTRASADO,
daoldiroa aa partes eentratantea assinar o proaonte eontrato, o qual se roseré polaa clAusnlas e
condigOas seguintes:
CLÁUSULA FRDfBIRA - DOS FUHDAKEmOS DO COMTRAIO:

1.1 Este contrato docorro da licitaçBo modalidade Preqto llatrOniee n* 0002/2020. proeoaaada noa

termos da Lei Federal o° 10.520, de 17 da Julho de 2002 e aubaidiariaaento a Lei Federal n* 8.«66,
da 21 da Junho da 1993? Lei Co^lamsntar n* 123, de 14 de Detambro de 2006; Decreto Federal n

3.555. do 00 de Agoato de 2000; Oacreto Federal n" 7,892, de 23 de janeiro de 2013; Lei Ca^lomont«
147/2014; Decreta Federal n B.536 da 06 da outubro da 2015; Decreto n" 9.488 de 31 de agoato do

2018; Dacreto federal n* 10.024 da 20 de setembro de 2019, e legislagio pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas nonos.

CLÁUSULA SECUNDA - 00 OBJETO DO CONTRATO:

.

2.1 O presente contrato tem por objeto: A^BICÁO DB MBDICAMBMTOS■ VI8AMD0 ATBWDBR A3 DBHAMDAB B
HEmSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DB BÃOPB DK SAHTA RITA, BB.

2.1.0 fomaeimente dovert obedaeer rigorosamente às eondiçSes eg^ressas naato instrumento, proposta
spresentada, Pregío Progào Eletrônico n* 002/2020 e Inotmções do Contratante, doecmontos esaaa
quQ fieam fasendo partea integrantes do preaante contrate, independante de tranacriçio.
CLÁUSULA TERSIRA - DO VALOR B PREÇOS:

3.1 O valor total daate contrato, a bass do preço prepeste, é de R8 37.657.49 (Trinta e sete mil
oitoeentos o einauanta o sete reais e quarenta e nove centavos)■

ESPECIFICACAO

ITEMi

133 BOTXLBBmBIO DE BSCOFOLAMUIA 10 HO DRASBAS
144 nHmpiKA 30MS ccamaKiso

"isS laTAiíIHAB
207

00 CMPLSaCO B SOL ORAL 30ML

krSNLAFAXIHA 150 MD

1

MARCA

ÜSW.

QUANT. !

P.DNIT.

P.TOXAL

raARLAB

DRAB

60000

0,45

RB 2.700,00
R$ 1.350,00

VXTAMBDIC

CCHP

5.000

0,27

ARTEMATIVA

FR

200

3,766667

RO 753,33

QBOLAB

CCS4P

30.000

1.541667

RS 4.624,98
RS 9.428,31

MARCA

UKXD.

QOAHT.

P.DHXT.

P.TOtAL

CCKP

20.000

fverD

8.000

0,049B33
0,17

nS 1.360,00

RS 14.400,00

TOTAL
ESPECXnCACÁO

ITEM

PRATI

14

URHOLOL S0M3 CCBffRlKEDO

DOHADUEBX
<smsD

RS 996,66

SS

iSPIROHOLACTna 2SH3 COKFRIKXOO

S4

WBARIAHA POTASSXCA 50KB CCBOfRZHIDO

<S0LA8

Ce»

TTWTTT

0,06

87

4ALBAT0 DB ENALAPRZL lOKS COHPRIMIIIO

MBDQDIMXCA

CCKP

30.000

0,030556

RS 916,68

se

ALEATO DE EHALAPRIL 20XB CGHFRIKIDO

MEOQOIMICA

CCKP

12.000

0.040278

RS 483,336

S9

«TILDOPA 2SQMB CT<PRIKZDO

EMB

cmp

6.000

0,3

R8 3.000,00

IR

1.800

100

RISTATIMA tOO.OOOUI/Hb BUflPXHSAO ORAL FR8
HAIULAB

BOML

1

CLÁUSULA gmnxA - do reajusxahenio:
4.1 Os preços contratsdos sâo fimes pele periodo de m ano,

4,040278

RS 7.272,5004

1 RS

TOTAL

28.429,1764

para oa easoa previstos ao Art.

65, $S 5* e 6', da Lei B.666/93.

4.2 Oeerraade e desequilibrio econãmico-fiaenceiro do contrata, podará ser restabelecida •-•eqlaçào

que aa partes pactuaram inicialmente, nos toamos do Art. 65, Xneiso 11, AHnmt d, da Leâ^8[.S8®(^3,
mediante eemprovaçio dooumantal e roquerlnonto «j^raaao do Contentado.
EDUARDO TAVARES DE
CARVALHO:09166947391

Assln2do de forme digitei por EDUARDO
TAVARES OE CARVALHO:09166947391
Dados; 2021.02.05 11:4238-03'00'

Contssio rortunente do Licieaçào, Praga CoCúlla Vargas, 40B, centro - Santa Rita, PB, CEP: SB300-130

út

CLWSUIA QUIMTJV - DA DOTAÇÃO:

.

■

^

■^-.

5.1 Afl deapesu corrMio por conta da aoffuinta dotaçio, conatante do orçaaanto viganto.
inrmtng ORÇAHBNTÂIULA - 02.101 " TOHDO MUHICISAL DS 6AÚBB
FBOCRAHAa:

10.303.1613.2057 - AS3Z31SKCXA FABHACiUTICA
10.122.2605.2041 - MAKUTBBÇÍkO DO FWDO MUHICIPtt DE 8AUDB
10.302.1617.2055 - HAMDZBBCilO DA R£OB DS ATBHC*D P81C0980CIAL
BLSKSHTDS DE DESPESA:
3390.30.00 - MATERXAL DS CCKSUHO

211 - RSCURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO PEDBRAL

CLÁUSULA SBXXA - DO PA<3Ai<eHT0:

^

.

6.10 paganonto será nodianta BffEMHO, da acordo coa aa quantidadea ofativaaenta «ntreguaa,

data do toeabimonto definitivo do objato, pela Coaiaaio de Rocabiaento, aodiMto

Nota Piscai, conferida e ateatada. O pagasente deverA ser efetuado no pxaao mav^an da 30 (tcuca)
dias após a apreaontaçAo da Mata Piscai.

6.2 Os preços aat&o fixes e icreajust&veis nos temos da lagislaç&o ea vigor, duranU a ^gôncia
deste contrato, eavo 08 casos previstos no Art. 65, parágrafos 5' e 6" da Lei 8.666/93, da foraa
a ser aantido o Equilíbrio EconôtticO"Pinaneeiro do Contrato.

6.3 Para efetivação dos pagaaantoa respectivos, daverào ser spteasntados jvmtaBsnte coa aa P»™*"
e Hotaa Fiscais, as CerUdÔes Negativas do débito CSD do WSS. CRP do PCTS a co» a Paaenda Municipal
do domicilie do proponente, davidamante atualisada;

.-j.

6.4 O nAo cuBpriaanto do subitaa anterior, ijqilioaxá na sustaçfio do pagamanto que só seré promssado
^s a apresentação das referidas certidões, nâo podando ser considerado atraso da pagamanto.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRASOS E LOCAL DE EHTRBSAl

a. O objeto deste licitação daveré ser entregue parceladamante, mediante a expedição de

solicitação ds fornecimento polo Setor Coqieteate, a qual deverá ser atendida no praso máximo
de 10 (Der) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.

b. As entregas do objeto dasta licitação deverão ser realisadas na Secretaria de
«
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB situada ã Avenida Plávio Ribeiro Coutlnbo, s/n. Centro,
CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, no ptaxo márian ds 10 (dar) dias úteis, sempre contados a

partir do reetólmento polo fornecedor da Mota da Erpenho. O Horário ds entrega deverá ocorrer
no período de 08 ás 17 hs, da Segunda á saxta-feira.

c. Todas as despesas do transporto, tributos, frete, carregamento, descarregamonto, encargos

trabalhistas a previdenciárlos e outros custos decorrentes direta e indiretamente do
fornecimento do objeto desta licitação, cottorão por conta exclusiva da contrasto.
d. O prato do vigóncia do presente contrato seré determinado: até o final do exaroicio financeiro
da 2021. considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS EHCARfiOS DA SECRETARIA MUHICIPAL DE SAÚDE E DA LICITASTB VENCEDORA:
8.1 Caberá a Secretaria ds Saúda da Prefeitura Mmieipal da Santa Rita, PB:

a. PemiUr durante a vigência do Contrato, o acesso dos represeotantos/prepoetoB o oaçregados

da CONTRATADA ao local de entrego dos produtos nas dependências da Secretaria desaude da

Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente identificados o aco^anbados

por representante do CONTRATANTE:

b. Promover o aeoapanhamanto e a fiscalitaçto quando da entrega dos produtos, «cb os as^ctos

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas s comunicando

á CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;
c. Comunicar á licitante vanoedora, qualquer irregularidade ao fornecimento dos produtos e
Interromper insdiatasento o femecimente, se for o caso;

d.

Zr^edir que terceiros forneçam oe produtos objeto deste Pregão;

e. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela COMSRAIBnA;
f. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lal 8.666/93;

g. Efetuar o pagamento ã CONTRATADA am até 30 (trinta) dias ^óe o atesto da Nota Fiscal/
Fatura do Material e/ou serviços;

h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;

i. Fornecer atestado de capacidade tóeniea quando aolioitado, desde que atendidaa aa
obrigações contratuais.
S.lCaberá ã licitante vencedora:

a.

Responder, em relação aee eeus ei^regados, por todas as despesas

decorrentes da entrego de produto o/ou serviços, tais como; o) salários; b)
seguros ds acidente; e) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e>

veles-rafeiçãe; f) veles-traasporte; e g) outras que por venturs venham a ser
^ «xiglâAS polo GowtLo;

b.

Manter, ainda, os seus eapregedos identificados per otsehã, quando em

trabalho,

devendo

substituir

imediatamente

qualquer

um

deles

que

seja

coosiderado inconveniente é boa ordaa e és normas diseiplinares da Secretaria
de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

o.

Respeitar as normas e procedimentos da controle e acesso ás dependências
da

d.

e.

Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

Raspondor pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros,
daeerrentas de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, nâo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acerçanhamento pela
Secretaria Municipal da Saúda;
, /'' >
Responder, ainda, per quaisquer danos causados diretamnto

prepsiedade da Secretaria da Saúda da Prefeitura temieipal do santa^Rit
quando essas tenham sido ocasionados por seus esfregados durante a ent

pSOdutO ;

P n U A R DO TAVA R F ^ HF

Asiknõag de forma

CARVALHOi09166947391

c^doi. joji.oj os 11 aim ojoo'

por E DUARrò

t AVAi) ES OE CARVAL HQ 09 (6694 7391

'

cooissao Potmanoíite de LlcUaçâo, Praça Gclüllo Vargas, 408, co/itro - Santa Rita, PB, CEP: 58300-130

t.

Enetegar oa produto» oiàuiao d» 10 (dar» dl»», contado» a partie^da

d» assinatura do contrato/arpanho. O daaou^lasnto ao prato citado suja
a asBEasa eontxatads 4 panalldada da multa.
g,
Encacraga-so da antrog» do. lt«n» adquirido», areando «"«J
advindo do transporte, carga, dascarga. baa como ^lalquec serviço ralati

^ pcocodlM^do^tao^^ do objeto, deverá ser apraoeatado documento fiscal
i

co^iCM^íloci^taria do Saúde da prefeitura Honioipal de Banta Rita,

*PB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente a pteetar os
oaelereciaentos que julgar necessário;
-nterior
1.
Justificar, no caso de doscurptlaento do prero citado no item w^iot
eu peralissçáe do fomeeimonto, por escrito, em até 24 l»orao contadas da
Jt

(XWTBMRNTB, por eaorito, se verificar condiçaes que
orejudicar a prestacáo ou a iminência de fatos que poeeem interferir na pe^tM

exeeuQáo deste contrato, bem como atraso ou pMalia^o ^
flpresentffn'<« rasõee justificadoras, as quais seráo objeto da análise, que

poderáo ser ou nâo aceitaa polo Contratante;

1.

„

Bneenttar-sa em dia com as obrigações fieeaia, em confotaidede com o

pcaviato no procedimento lieitatõrio;

B

Manter-se em coapatibilidada eoa as obrigações e serea assumidae,
de todas as condições da habiliteçáo e qualiflcaçfto exigidaa neata Pregáo.
durante

o.

a execuç&o do contrato;

Saltir a note fiscal, constando na massa a inforaaçáo sobre oe recureos

utllisados para euatoío dasta contrato;

O.

„

Trazer ao setor da tiíponho es Hotas Piseais aco^wmhadae das respectivas

certidões do natusera fiscal;

p

.

Se os produtos entregues forem recueados, a e^rosa será advertida par»
o cuwrimanto imediato de suas obrigações, Iba sondo concedido o praso máxi^

de 24 (vinte o quatro» horas, efetivando a troca do» produtos ou apresenta^
dafaoa num praso da 24 (vinte e quatro) hora», sob pena da <q>Iieação da multa
prevista neste Editai e demais medidas que se firerem necessárias.

CLtoSOlA POSA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, CCHBRCIAIS E FISCAIS DA VKHCBOCSUl.
g.l À licitante vanesdors caberá, também:

a

Aasuaic « responsabilidade por todos os encargos pravideneiário» e Obrigações

sociais previsto» na legislação social a trabelhiete em vigor, obriípndo-se a

saldá-lo. na época própria, vos que os seus

Vinculo esçragaticio com a Secretaria de Saúde da Prefeitura »ínieipal da
b.

e responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na lagislapáo especifica de acidentes de traba^e, quan^, »
ocorrência da espécie, forem vitiaaa os seus entregados quando do fornecimento

do produto ou em oenexAo oom ele, ainda que acontecido em dependência da
SecrataclB de Saúde de Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

c. Assumir todos oe ancargoa da possível demanda trabalhista,

ou penal,

relacionadas ao fomoeimento do produto, originariemente ou vinculada por
pravençáo, conaxáe ou contingência; a

d. Assumir, ainda, a tesponsabilidede pelos encargos fiscais e oomarciait
resultantes da adjudicação desta Pregáo.
.. .
Obter '•'v*»» es licenças, autorlsaçõe. e franquias necessárias á execução ao

contrato pagando os amolunentos prescritos em lei.
9.2 Deverá a licitante veneedore observar, ainda:

a. £ expressamente proibida à eonczeteçâo de servidor pertencente ao qua^ «
pessoal da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB
durante a vigência do contrato;

b. Expresaamante proibida, também, a volculacâo de publicidade acerca deate

PrsgSo, salvo se houver prévia autorização da Saexataxla de Saúde da Prefeitura

Municipal de Santa Rita, PB; e
^
c. Vedada á aubeontrataçáo de outra e^resa para o fornecimento do produto e/ou
sarvico objeto deste Pregáo.

9.3 A inadi^lânoia da licitante, ccm tefarência aos ancargoa estabolaeldoe no subitam anterior,
náe transfere a respensabilidads por seu pagamanto á Sacretaria da Saúde de Prefeitura Municipal

da Santa Rita, PB, naa podará onarar o objato daota Prag&o, raaâo pala qual a licltanta vaac^M

ranuneia oxpreaaaaante a qualquar vinculo do aoXldaslodade, ativa ou passiva, ooo a Soototaria da

Saúda da Prefeitura Municipal de Senta Rita, PB.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTBRAÇÁO E BESClSãO DO CCMTRAZO:

10.1 O contrato a ser firmado podará sor oltacode nos essos previstos no art. 51 a 63 da Lei
6.666/93,
que tiaja interesse de Secxataria do Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita,
PB, com a apreeontaçáo das devidas jusbifieativas adequadas s esta Pregáo.
10.2 Ho intezease da Secratarla da Saúde da Prafaitura leaiiclpal de Santa Rita, PB, o/veler
Inicial atualizado de Contrato poderá ser aumentado ou siçtimlde até o limite de 25% (vute
por canto», conforma disposto no Artigo 65, parágrafos 1* a 2®, da Lei n®. 8.666/93. , .
a. a licitante vencedora fica obrigaxla a aceitar, nae mesmas condições licitadas,

acréscimos ou supressões que ss fizerem noceasários; e

\

\

b. nenhum acréscimo ou ai^ressBo podará exceder o limita estabelecido noeta condiçêo^axoe
Comissão PQrmãn.nce do J.icitação, Praça GotUllo Vargos. iOQ, centro - Santo Rito, PB, CEP: 58300-130
EDUARDO TAVARES DE
rADW&l
Hn*n01fiA047^01
CAKVALMÜ.OyietpSM/iSI

Assinadodftforma digitai por
eduardotavabesde
CAftVAlHO:09t66947391
pjj^^jo3,(,2j)5 luaa.Aj.OJW

aa auprosaôes coaultantos do acordo entro aa partos.

10.3 A inexocuçio total ou parcial do contrato onao^a a aua roaciaio, confonao cUspOBtl
diaposí
artigoB 77 a 80 da loi no 8.666/93.

a. Os caaoa do reaciaão contratual aorâo formalmente aotivadoa noa autoo do processo,
assegurado o contraditório e a oiEpla defesa.
10.4 A roacisào do contrato podará aor;

^

a. doterainada por ato unilateral e escrito da Secretaria da Saudo da Prefeitura ^ic-pal
de Santo Rita, PB, nos easoo onumeradoa noa inoiaos I a XII o XVII do artigo 78 da Lei
teancionada, notiíicando-ao o lieitante vencedora oob o antecedência minitsa da OS (eincoí
dias; ou

.

.

b. aaigável, por acordo antro as partos, reduzida a tomo nosto Preg&c, doado quo haja
conveniência para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB; ou

c. 3ucU.cíal. nos tonaos da logislaçào vigonto portinonto a natâna.

10.5 A resciaào admaniatrativa ou asagável será procedida do autoriraçáo escrita e fundamentada
da autoridade cocsetento,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PÍSIALIDADES:

Aos fornecedores/contratados quo descuaçnrem total ou parcialmente oa contrato# celebrados com a
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita. PD. a aoa licitantos que cometam atoa

viaando a frustrar os obaotivoa da licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. as seguintes sanções:
I - Advertência; II - Multa;

. _ _

a)0.3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigéaiaio dia de atraso, aobre o
valor do fiomocimsnto

ou «arvico não realizado, ou sobre a etapa do cconograma fiaieo de obras nao
cumprido;

,

.

b) 10 í (dez por cento) aobre o valor total ou parcial da obrigação nao cuiçrida,
com o conseqüente cancelamento da nota da empenho ou documento equivalente.

III - Suspensão Temporária do participação em licitação e impedimento do contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração do Inidoneidado para licitar ou contratar com a Administração Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que soja promovi^ a
reabilitado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quo sera concedia

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos pra3UizoB resultantes e depoiS da
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

5 1° O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, sorã descontado do valor

da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobra^
judicialmente, sendo corrigida monotariaaonto, da conformidade com a variação do

IPCA. a parUt do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

5 2» A pena de muita podará ser aplicada cumulativamente com as demais sanções
restritivas de direitos penalidades cabiveio fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02.

3®, A contagem do período do atraso na execução dos ajustes secA realizada B

partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo astabelacido
para o cumprimanto da obrigação.

S 4' A suspensão tesporária impedira o fornecedor de licitar e contratar com a
Administração Pública pelos seguintes prazos:
I* 06 (SQis) iBfiSOS. no9 C9909 de:

a) aplicação do duas penas do advertência, no prazo da 12 (doze)
meses, som que o fornecedor/contratado tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;
II- 12 (dose) meses, nos casos de:

a) retardamento imotivado da execução da obra, do serviço, de auas
parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada,
deteriorada ou danificada;

b) paralisação do serviço, do obra ou do fornecimento do bens sem
justa fundamentação o prévia comunicação á Administração;
c) praticar ato ilicito visando a frustrar oa objetivos de licitação
no âmbito da Administração Pública Municipal, ou

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,
fraude fiscal no cocolhimento de qualquer tributo.
S S° Sorá declarado inldônoo. ficando isq^dido de licitar e contratar com a
Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor quo:

I- não regularizar a inadu^lência contratual nos prazos estipulados nos
incisos do parágrafo anterior, ou

II- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

5 6" Ma modalidade pregão, ao fornecedor cpio, convocado dentro do prazo de validado
de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o rutardaiaento da execução do

seu objeto, coi^ortar-se de modo inidõneo ou cometer fraudo fiscal, será ffil^ada

penalidade de Impedimento da licitar « contratar com o Município por piraso^ão
superior a 05 (cinco) anos, sendo daecradonciado do Sistema de CadastroFomocodoces, sem prejuízo das multas previstas em odital e no contcato'd\

•Tcr.issác.
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coamaçòeg legaxs. aplicadas a dosadas sapuodo a oatureza a a gravidada
cose úda.

11.2 A aplicação das saoçõos adainisccativas panalidadae fundaaeatadas na Lei 0.666/93 a
10.520/02. são do coiqjoCência do ocdanador de daapoaa desta Secretaria.

11.3 A autoridade quo aplicar as sanções a penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 6.666/93 o

na Lei 10.520/02, datarminarã a publicação do extrato de sua decisão no Senanácio Oficial, o qual
deverã conter:

I - nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPP;
II - nome e CPF de todos os sõcios;

III - sanção aplicada, com os eoapectivos prazos do impedimento; IV - órgão ou entidade
e autoridade quo aplicou a sanção;

V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Alóm das penalidades citsdas. a licitanto vancedoca ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Registro de Pomocodores - CRF da Prefeitura Mxinlcipal do Santa

Rita, PB e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n". 0.666/93.
11.5 Caxocterisar-so-a formal recusa á contratação, podendo a Secretaria de Saúde da Prefeitura

Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar oa lícítantes romanoseentos, na

ordem do classificação, para que manifestem interesso na contratação, em igual prazo, e atendidas

todas as condições oditalicias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o lote as
seguintes hipóteses:

e) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria da Saúde da Prefeitura

Municipal do Swta Rita, PB sem quo a licitanta vencedora tenha retirado e aasinado o
instrumento contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, aem quo tenha iniciado a
execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso da ter sido
solicitada, sem justificativa de atraso ou coo justificativa de atraso não aceita.

11.6 Além das penalidades cíveis eloncadas noa subitena anteriores, a Lei n°. 8.666/93 preve
ainda punições na esfera criminal, senão vejasios:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatôrio: Pena - detenção, de 06 (sois) mesas a 02 (dois) anos, o multa.

Att. 96 - Fraudar, em ptojuizo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição
ou venda do bons ou motcadoriaa, ou contrato doía decorrente;
I- elevando arbitrariamente os proços;

II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
III - entregando una maccadocia por outra;

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a

execução do contrato: Pena - detenção, do 03 (três) a 06 (seis) anos, « multa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEíW5©A - DA FISCALIZAÇÃO E OEStÃO DO CONTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto da acompanhamento, controle, fiscalização o avaliação ^r

roprooontnnto da Contratante, designamos para Gestor do presonto contrato o(a) 3r(a).
NASCIMENTO ARAÚJO, porcador(a) do CPF 032.271.199-04. com lotação fixada na Secretaria Municipal do
Saúdo do Município da Santa Rita - PB.

12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr{a) . LUIZA ELEHA DOS SANTOS SILVA portador(a) do CPF 657.759.884-

34, com lotação na Secretária Municipal de Saúdo do Município de Santa Rita - PB, formalmente designado,

o comptovodamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o tespcansável pelo fiel cuBÇ.timonto
dno cláusuloo contratuais, inolusivo as portinontos aos encargos complomentaras.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Pare dirlaur as questões decorrentes deste contrato, as partas elegem o Foro da Comarca de Santa Rita.

E, por estarem do pleno acordo, foi lavrado o presonto contrato em 02(dua8) vias, o qual vai assinado
palas partes e por duas testemunhas.
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