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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA NOHICIFAL DE SANTA RITA

CMaSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

Jí

COtmtMO N*; QYl/2021

nutoAo euemõttzco srp h* o36/zoao

PROCESSO ADM H° 173/2C20

TERXO 2E C0!;TRA7C Í^Jí KIÍTRE 5Í CtúESPAK A SECRETARIA
:z saCde TA PFErziTcaA ;-tu!i:.":?AL cs satta fita, fo?
!::TSaMEDTO OA SKOtetAIUA DE SAÚDE T mtSUHDSB
COMÉRCIO S SERVIÇOS ITOA - EPP, ?ASA PRESTACAO DS
SERVIÇOS COÜFOPVK DIS;*;.THUJACC :;ES7E 1:!STBUHE:170 íía
rCRHA ABAIXO:

A 1'fGÍoitijra Municipal de Sania Rita, por intermédio do FVHDO KWICtPAL DB SAÚDE, soO o CKPiI n'
siiuadc! a .w, wvern.Kíor Flâvio Ribeiro Couiinho. ■"«•ntro, Sar.ta Sita - P3,

representaac peio ExoelsRtissimo Secretário Municipal de Saúde, o Seniior UJCIASO COBSEIA CASNBISO
inscriiD 111) CPr/MF scb o n." H^.BOC.-tVl-7;;, doravar.ce denominado CONTRATANTE, e do outro lado
rARBRZKHS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - BPP, C.SP.t n° IB. 111 .373/DOO1-OJ, ccni sooc na Rua Estrada de
Carapiiias, n" 27 A - l.oja 12 - Salvadur - liaiiía - CEP 40.391-160, doravante simplesraente CONTRATADO,
dccidlcasi as partes arr.tratantei; assinar n presente contrato, j qual na loueii polaf cléusuias o
condiçOes seguintes:

CUUmoiA PRIMEIRA - DOS FTRIDAHBnOS DO COVIRATO:
1.1 Este cor.trati decorre ;la iiciiaç.lo .oodaildade PraçAo lloteSnieo n» 036/2020. processada nos
ternos da Lei rederal n- '.r.üuí. de ' ue lulnc de 2002 e suOaidiarianente a Lo: "edsral n' 8.666,
do 21 de Junhc =e ;??3: Le; Çrrplencntar 123. de 1- de Cezercbrc dc êOCóf Cecreto Federai n'
3.535, de 09 de Açcsts de 2CCi7; Dcc.-etc rodoral n* 7.592, do Pi do ;anií.ru Oo 2013; Lei Cwtplomentar
l'n/2(:i4; Secroti Federai n H.53B do 06 de outubro de 2015; Cccroio t.' í.iBB dc 31 de agosto de
2018; Uecreto Federal r." 1P.9/-Í de 20 de setemliro de 2539, e legislaç.io pertinente, consideradas
as jjtoraçôes posteriores das roieri-Jas normas.

CUtoSULA SEGUNDA - DO OajZTO DO COISIATO:
2.1 O presente contrato tem per obletc; AQDISIClUl DE FMtOAHBtnO PARA 08 PROPISSIOHUS DA VIOOtoCIA
SANIT^A, SAMO 192, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MDRICÍPIO DE SANTA RITA/PB.
2.1.0 romeci.mer.to deverá oiiefiecci riini:üs,»menta âs condígôe» cxprea.t.i.i neste Instrumento, proposta
jpresenl.ida, Pc«9ie Eletrônico n* 036/202C e instruções dc Contratante, docum.intos essas gue ficam
íarendo partes integrantes presente contrato, iadepe.ndefiie de transcrição.

CUkDStnA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
J.L j v.-.lo: toial deste .-o.T.rf . .i n.is.-
soasanta • nove eaais).

preço proposto, « de RS 4.169.00 (Quatro ad.1 eante

ITEM ESPECinCAÇÉO MHtCA DHID. QOAMT. P.OMXT. P.TOTAL

BOTA DB CANO CORTO - Tipe Resgata. Tontanho â
confirmas. Bota cano custo «a couro vaqumta
curtido ao ecoDC na cor preta, ostaiqia
pólvora, hidrofugada eom espaasusa miBima d*
2,0 na, bico codendo, ripar latecel na posta
intoma, coB forro de iaolaoanto Intotno na
extsnaSo do tiper; cano superior de
aproximadamente 20 cm, em couro napa vacus
vaatuàsio hidxofugado; canoiersa com reforpe
intamo «a couro raconatituido a palmilha
llapaza conformada ea Poliuratane blaquaado,
eon solado da borracha raforçodo,
antidarrspanta a com rasiatãncia a alta
taoparatusa atá 900* C. Cabadal om couro
bovino da primeisa qualidade, vaquata
curtida ao croao, espasoura minima da 2,0 a
com acobamanto samicremo hidrofugado.
Ciapaa. ocb protatos da borracha, aobrapoate
om alto xolovo (3D1, para avicar desgasta do
couro, forro da Sóspes de couro tipo napa
vacum vestuário na cor preta Parte Superior
Traseira: Acolchoada com aspusui látex de
eopeoaura 10 a 15 sm o densidade 30, em trás
goaoa revestiqiento na parta exterior em couro:
tipo n^a vammi cor preta, e na parte interna '
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cea e Moao ferro da parta traaaira do caoo.
e no antomo do raflecl^o daverá sar colocado
uma borracha com aBtsa^s om 3D costurada
eo todo MU contorno a na rsQiio do
tomosolo daverá contar um protetor contra
impactos am borracha 3D com aiabolo oficial
do SMiU, que deverá aar colado a costurado,
com ua diâmetro aproximado da 40 ma. L090
acima da catMleira, ae couro vacum vermalho,
«acá inaerido ua gomo aeolchoado para dar
maior conforto ao usuário o nasta paça davará
aar insarlda uma atiquata ceacurada cem a
soguinta inscrição: SAMU 193.

TOtM

págiBá 3 ilu 10

SS4.169,00

CLtoSOtA QOMtTIk - DO REUDSTMIBnO: „
í.; ns prcç..:. sic .' .- xQs pelo período da um ano, excero para cs casos provlatos no Ari.

4!-: OcorruLo c 'iErio Úc«nínícc-finaneeiro do contrato, poderá sei roatabelocida a
que .-.a parteti puctu-ii-i:: nos ternas do Mt, 65, rnctao tl. Alínea d. da bet a.666ns,
mediante comprovação documental o requerimento expresso do Contratado.

CÚOBUXA gUXMXh - DX SOUÇÃO:
5.Í íUt ce.spf.-as corrorAi» por coiii.a da seçuiiiie dotaçao, consl.mte do orçamento viqcnto:

ÇHIDADC CRÇWBHXÃtlXA: 02.101 - FUHSO MUNICIPAL DB SAÚDE
PROGRAMAS:

ac..:o'>.i6'.4./ni9 - v:3:'-A.sc:a i« sa'Jce
•10.302.16:;.20ui» - •ÍAHÜTEttCAO DA REDE DE URGÈMCIA
:0. 301 . 1É38.20Í 1 - !1AKU7E!JÇA0 DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNTTÂBIOH DE SAuDE
BLEMBKTOS DE DESPESA:

33?3.:<2 - 2:; • .•íatep.ial ::e ccíjsumc - .RECURSOS PRôRa:o.s
3390.33 - c;: - .XATERrAl. DK CCtaUHO - RECURSO reOERAL

CLÁUSULA 8BXXA - DO PAGAMENTO: .
6.1 O caoamontt seti r.v.-nar.ts EMPKSKO, de acordo ccs .i:i quantidadea efetivamente entregues, ®

do recet-;r.er.--: l-::.-.:tiv= cbjeto, pela Cor.is.íio de Reci-tiiser.to. mediante apresentação ..e
Fiscai, --oníeriCò e atestada. O pagamento dever.i ser eíetu.iao r.e prarc mixiff.o de 60 {sossontal

dias apôs a apresentação da Sota Fiscal.
6.2 Os pteçou serão íixos o ircisi lustáveis nos termos da legislação em vigor, durante a vigoncia
desce contraiu, salvo os casos previscos n-o Art. 65. p.irâgraCo.s 5° e 6" d.i Lei B.666/93, de forma
•3 s<ir caTitidu o Eguillliric Econi.-^icc-Fir.ar.cfiro dc Cantrato.
6.': Para ef-i ivaçlo dos pacanet.-.os tesoec; :vus, deverão ser aprese.-.tados jur.tar.ente com as Fa-uias
o Notas Fi-nc.iio. as O.ti idOes Neg.irivas de dCCtto CSD do IHSS, CRF do F5T.8 com a Fazenda Municipal
do domicilio do prapoiiuncc, devlclamente otii.il Irada;
6.4 O nâo cumprimento do aubitv.m anterior, implicará na .suscaçâo do paganer.lo que aô aorâ processado
após a apresentação das reíeiriar certidf-s, nSs podendo ser considerado .itraso de pagamento.

CLÁUSULA BÁMMA - DOS FRAEOS B EOtHKClMKlRQ 00 OBJETO
7.1 O objeto desta iloivaçâo devora ser entregue na intalidade, mediante a expedição de aolteitaç.1
do fornecimoncn pelo Setor Competente, i gual devor.l aer atendida nc; pr/.so máximo de 05{clnco)
cias s contar da dat.i do receblmo.ito da .-c-apectivd s.olicltaç.lo. , . - • .
T.l As entregas do ot-eto dest.i lioitaçao deverâc ser realtiadss .na Secretaria Municipai da Saúde,
localirado na Avenida riavio Rim-iro Coutiniio. a/n, •.■o.ntra, CEP S830C.220, no Município de Santa
Rlta/PB, de .icordo com .i solioii.içâo de lorneclmento.
7.3 Todas .i:i deaoenas do transporte, tributos, frete, carregamento, deacarreganento, encargos
traorilbist.-ü^ e crêvidsr.c;srios outrc.5 cu.itos decctrentcs direta e ind:retamente do ío.rneclmento
«o 0C7et= ;:c;-.v;âc. rtrrerSc por -.nta exclusiva da cci.trataaa.
7.4 0 praco dm vigâncie do contrato, s0Eà até o axaccielo financmlro 2021, :=m va.ida^e e e.icâciâ
legal apo.s .i publicação do seu extrato no imprensa Oficial, londo inicio e venclmenco em dia de
expediente, devenilc-se excluir o primeiro e incluir o último.

CUkOSUl* OITAVA - DOS BWCMtOOS DA aBCRETAAlA MUNICIPAL DE SADIS E DA LXCITAHTK VENCEDORA:
R.i Caber.-, a Soecotacia de Saúda da Pcafaitura Municipal da Santa Rita, PB:

â. Permitir dur.uni- a vig.-eiei."! ác Co:it :,itOi o acesso dos topreaontan'ec/prepoi)t05 e empregados
de GuUTítATADA .lo loc.il d" cntrey.i dos ptoduioii nas dii|»!MUencl.i:i ila Sacxatarla da saúda da
Pxafaitura Municipal «Ia Santa Rita, PB, desd" que dovíoair.ente Ident :f içados o acon^aanhadoa
por r*?pro5i*:v* á; 'JC^TfATASTSl;
Rícmtvcr c acrrranhamon-. e a f iraçâo .Tnindo da -t.tregs dos prcdutoí, scb os aspectos
qiiaiif.tfttivc p- iji,alit.it: vo, anoi.in.le etr. registro próprio aa falhas «ieteotadas o coaunicnnda
a COHTRATAUA .i ocorrSnci.i de qunl«i"er fato que exija iiKtiltdas corrc-plivâ# pot "parta donta;
Comufilcar á Hcicante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e
inferrcspar trediatamcniv • fornociaenco, so for o caso;
impudir cue •..•rcoircs forneçam, cs prodatcs nbjeto deste ."regâo;
Prestar as ;:;;crmâçse» a os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela COdTBATACAí
Fiscalizar o contrato na íonea Olnpoata no .irtiço 67 rt.i Lei 8.666/9if
Efetuar o pagamento à {rOHTRATADA «an até 60 (sessenta) dias apôs o atesto da Noti^iscai/
Fatur.r do Material e/cu serviços.- /

D.

d.
e.

g.

h. Atestar a execução do 3b]0to Oeste Contrato, por meio do Setor CosqieteBteí i



arc.indo cora qualquer custo

paqina 9 <Is XS

i. Fornocor srssísdo 3e c-ipícidâde tôcníca qiiamlA l toe atendidas as
s&fíqaçses cir.tratuals.

B.lCaMra i lícltante vpn-eiloras i ^
RQspunaer. «a relavto soa nuus N^«-u.iu*(p?^^^r^loda3 as despesas

decorrentes da entrega de produto e/ou senm^a, t^J^mo: aj salArios» b)
seguros 3» scidertfi; e) taxas, impostos e conrribuiíSesJ dl Indenizações» et
vâies-terelçâcf :» -.•ales-transporte; e g) íutr,i;i que por ver.tura venham a ser
cr;ad.if! e exigidas pelo Rcverno;

b. Hanter, ainda, os seus empregados idoriLilicadOS por erachi, quando em
traPiiilio, devendo substituir imediatamente qualquer iin deles que seja
o£,rirtid"rado :n lonvonlente <i ooa orcliT e às n''>tR.iG dtsci pl'.nares da Sectetaxie
da Saúde da Frefaltuza Municipal da Santa Rita, FB;

e. R9Spe;'.àr as normas e prsreuir.^iritos áe ri'ii:rrl« e aucSSC âs dependências
da Saecataria da Saúde da Feafaitura Municipal da Saaba Alta, PB;

d. Hospondor pelos danos causados dlrotaraence a w ou a terceiros,
decorrentes do sua culpa cu dolc, durante a entrega do protliico, nâo excluindo
cu rojuci.-.úc osaa respcr.:'jb! 1 idade -i íiscóliraçàc ou u accraoanflamento pela
Seentaxia Municipal da Saúda;

a. Responder, ainda, p=r quaisquer danos -ausados g.:otar«ntc a bons de
propriedade da Saematarla da Saúda da Szafaitusa Minicipal da Santa Rita, PB,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do
orodutu; j j .

f. Fntreçât os produtos -*•'*—> da 10 (das) dias, contados a parti: da dita
ge .iiisir^atura ao contrato/erpenho. o dâsc'ur.pr;m>-:'.tí a; p.-uro citado sujeitará
â «nprosa contratada á penalidade do multa.

p. Encarregn-a>! da entrega doa itens adquimios,
advindo do transporte, carga, descarga, be.t como qualquer .serviço relativo ao
crccedinencc J<- ••ir.cvuu.

h. rií i-.c. Cj «ntcsaa dt ccjetc. deverá ser aprssen- .iu dscunento .iscal
val.ac scrrespondente ao lorneci-er.tt-.

i. Comunicar o ScKcatamia da Saúda da Feafaitssa Wunii*1pn1 da Santa Rita,
re, por ascrito, qualquer anormalidade da carâcar urgente e prestar os
eacl.ircciaontus que julgar necessário;

j. Justificar, nc caso ae dcscumprimcntc do praco citado no item anterior
c. narilisaç.lo do fcrnvct-mer.tc, p^c escritc, em ate .'« horas contadas da
«rttcg.i írustr.-ida;

k. Clcounioar ao CONTRüTANTE, pot escrito, se verificar condições que possam
prejudicar a prestação ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita
oxecuçilc deste contrato, be» como atraso ou paralisação do fornecimento
apresentando rarhea j.ustiftcadsfas, as quais serão objeto de análise, que
ccdcrSn ser cu nâo aceitas pelo Contratante;

1.' Encontrar-se es dia coa as obrigações li.scais, em conformidade com o
previsto no procedimanto llcitatôrio;

B. Xantet-se on corapatibilídade csm as obrigações a serera assumidas, alô»
de toíiaa as condições de habilítaçSc o qualificação exigidas neste Fregâo,
duranié tsda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a l.nformaçáo sobra os recursos
ucllirados para custeio deste contrato;

o. Trarei ao setor de EiepenJio as ttotas Fiscais acompanhadas das respectivas
certidòes da naturesa fiscal;

p. so 03 produtos entregues forem recusados, a erçresu aurâ advertida para
o i;ump.tli!iento imediato cie suas oarigaçOas, lhe sendo cor,cedido o proso máximo
ue ra ivinte e guatroí horas, efetivando a troca doa produtos ou apresentando
dereaa nun prazo de 24 (vinte e quatro} horas, sob pena do aplicação da BWlta
prevista neste Edital e demais medidas que se iizerem necessárias.

CUbreOIA MOMA - DAS OBRISAÇARB t BSSPOMSKBIUSAOBS
9.1. Corvtrôtflnt'»s

a. Prestar as l.-iformaçoes e os esclaraelmentos que venham a aiir sollcitadan pela CONTRATADA;
b. Pagar no orazc contratado, a importância correspondente ao forneciraanCo do objeto;
o. Fiscalizar a cor.tsoto na forma disposta no artigo da Lei 9.€«6/93.

9.2. Cor.traiaUa:

a. Cumprir todas as ocrigsções, assumindo como cxclusivonicnto sous os nonos e as despesas

b.

d.

f.

decorruntoa da boa t; perfeita execução do objeto;
Exenut.ir o acjato perreilns condiçooa, no prazo « locai especificado noste TR, om
socicpanh.ido ;a respectiva r.vtj fiscal constandc detalhadamente as indlcaçíes da marca,
fabricante, tipo, prccedêr-cia e prazo de qarantia;
Responsabilizar-se pelas vicios e danos decorrentes dos bens. de acordo cffln os artigos
12,13,1" e 26, do cooiqo de Doiaas do Consumidor (Lei n° 8.079, de 19901;
Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas experisas, no prezo máximo .de 15 dias,
os bens que apresi-nt-irera alterações, detorlorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades
dtscrepar.tes as exigências do instrumento convocatório, ainda que constatados após o
recebimento e ou pagamento.

Atender pron-axcr.ic a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
llcitAÇAo;

Ccmiuniuar á Admirircração, no prazo de 24 (vinte o quatro) horas que antecede a date da
execução do cbjeto, os raotivoa que iiiiposslbiLiteat a cunprlnento de praso previsto, ç,$^
devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em rompatibiJídade com os oorigagões aasu

d



p
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i.

ttSâs ás cor.aiilys 3e Sâfc;liisçác •! quaüíicaías çxiA^s r.s -^J
b. Nle tranaíOEii a Ecrceitca. psr qualquer íarna, ^rlrt al.-r.-síwy, as ebrigâÇOos

assumidas, nem subeontratnr qualquer das ptestaçOís a qVdV^t.a jírAyda.-v^tóeto nas condiço.s
aucorlzadas no Tenro do Roferôncias ou minuta de nontraPqí^Q. .(■'sV/- i
ftesponsaDSilsar-se pelas despesas dos tributos. enc3ràSi^Jreba&y?Ss, previdenciârios,
íi8Câ-.;>, acmeic:.ii.s. taxas, fretes, sequíos, doslocarer.t^ de rHsjjí-, prestação de garant.a
« quaisquer outras que ircidiir ou -.-eiiSi.iD a intidir na execução oo rontrato:

J. Exttjr llcta Fjsfa; corresoondorte a sw.e ou fiiiai as feT-press çje arreser.tsu a dccuaentaçao
na fa.w de nabi) n .icSc; enqundrando-.se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, nonias e
aapeci 1 íeaçòe» i"or.íuas cdi reapondontes;

CLÁOSníA BZCSA - Ob híimçXO E RESClSto 00 COMimTO: _ CL .< • -
ID.l C ccniratc a ser firmaít r.tderá ser .ilreradn nos cases previstos no art. 5" e e-
fl .566/93, desde que riuid intenu;;.., da Saecmtaria dm Saúde de PseCeitnra Miniclpal de Sanba Mta,
PB, com a apresentação oas devidas Justificativas adequadas a este Jreaáo.
:o.2 Ho interesse da Seeretaxla de Saúde de Pcefeicuza Hanlcipal de Santa Rita, », o vaiot
iniciai atuaiíssa; Ir Csr.tra-.c rodeei s'-' a-Jf-éntado uu supr.r.ido até ; lisite de 231 (vinte e
cinco per cento, ccrlcrse dispostc no -Miiço 65, psr.lorafos 1' e 2», da lei r.'. B-666/9j.

A. â ilcicân**> vr^ncQáora í;cd obrigada a aceitar, nas nésaas cfiridiçSes licitaoafl» 05
acrífsr.iwofl riu rriiprcssíô*^» (íuo AC i tsorcBi Mceosórios? a

b. .lenduir. acreaor.c ou supressão podora exceder o limite estabelecido nesta condiçio, tjxcoco
as supreasie.i rcsultantci d« acordo entre as partes.

10.3 h Inoxecuçâr u-ai ou paiuial do contrato enaeja a sua rescisão, conforme disposto nos
actigcs T" a 60 da Lei no 6.6C5/93.

■  a. Os casos de rescisão contratual serôo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado c con'radicòrl j i- a ampla defosa.

10,q A lenciíiàu d- íuntíatu uuUviá ser; , t
•. deiurminadâ por ato unílatorai e escrito da Saecetasia da Saúde da pjrefeituee t^clpal

de Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos incisos 1 a «11 e XVI! do artigo 70 da Lei
nanclonada, notiflcando-a« a licitante vencedora com a antecedência inlnima de 05 (cincoj
dias; ou . .. •

b. amiq.ive;, j: : ...-arde cn-rú as [..irics, rvcuriJa a t.nrn nostu trcgio. dosde que haju
ccnuemêncii para a Secretaria de Saúde da Pceíeitura Oinieipal do Santa Rita, PB; ou

o. judicial, riO.-! termos da ioqislaçio vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão admtnitiiraiiva mi .iraigav.il aotá precodida de autorizaçSo escrita e fundamentada
0.1 aucorldacle ccmpotonru.

CUUiaOLA DiCIHA PRIMEIRA ' DAS PBKAI.IDADE8:
Aos í:.rnecBaur..-£-.'con-.ra*..iLj-:-.: suç ü..-ncumpriren total ou psrclâlmair.tM os contrates celebrados con a
Seccetasia de Seúde da PseZeitors Hunicipal da Santa Rita. PB, e aos licitantes que coiootam atos
visando a frjstrur os chtoi ivcis da llcitaçio. scrío aplicadas, penalidades cabíveis íundamentados na
Lei ".666/93 e ::.i Lei 13.i.'C/C2, as s.-çuintes iiançaes:

!. Advertências
Kuit.i;
a.0.1 i (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o

valor do fornecimento
ou serviço r.Sc re.iUsadc, ou sobre a otapa do cronoqra.-M fl.xico de obras nSo
cumprido;
b. M » idez por cer.iei sobre o valor total eu parcial da cmrtgaçàa n.ia cumprida,
com o conseqüente cancelamento da nota de espenho ou ducumento equivalente.

III - Suspensão Temporária de participação en licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo nio superior a 02 (doisl anos;
IV - Ooclar-içao de Tniilcnolaade par.i licttar ou co.-.lratar coa a ,\dsilnistraçâo Publica,
er.quantc perdurarem zs ir.c.tivos determinantes da puntcao su até que seja pro-movida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado rossatelr a ,Adc>lni3traçao pelos prejuizos rn.sultantea o depois do
decorrido o prazo da sancAo aplicada com base no inciso anterior.

9 1*0 vaiar da multa aplic.iJa, ncs termos do inciso II, si-.-a dssccntado"do valor
da narantta prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sar.ao corrigida siocetaria.mer.te, ae conformidade ccm a vatiacio do
IFCA. A partir do termo iniciai, até a data do efetivo recolninenco.
§ ?' A pena do ra iilca porbT.l ser apllcad.i tnimulativament.'' com as demais sançdes
restritivas do direitos por.alidades cabíveis fundamentadas na bei 8.666/93 e na
Lei ia.!.;'C/02.
S 3*. A contagem dc perluno J® atraso na execução dcs a;cstes será realizada a
partir do prioelrn dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido
para o cumprlmoni.c da obrignç.lo.
S <" A susponaJo tcmporârl.i Impedirá o fornecedor ds licitar o contratar com a
Ad.T.inistt»çfto Pública pelos soguinlos prazos:

I- Ú6 (iifi.il nose.i, nos caso.n de:
■I aplicação de duas penas de advertência, no prazo do 12 (doso)
museu, som que o fornocedor/contratado tenha adotado as medidas
.inrrotLvas ;io prazo determinado pala AdministcaçSa:
b)-i!voraçao tia quantidadi.' eu qualidade da mercadoria forne^d»

II - 12 (;icz»0 sesea, nos casos de;
ai rotard.imcnto imotlvado da execução de obra, do serviçs, da suia
parcelas ou do fornecimento de bens.
III - LM {vinte c qij.itro) menes, nos casca dé;
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•} pintregâr cc-so verdade: 1.^ tter<^orMk^isW>Çúíla, «dultatada.
deteriorada ou daftiflcadaA.tO
b) paralisação ae sef-^iço, Vrf^bra 03^13 forr.eV.r.enro de bens se»
:uM.a íur.dar.cntaç.lo •; piOviaN^t^ji^-icacâo ; ̂̂yfr.isíraçâOf
e) iiratic.ji .ito iliciro visanws^_^;str^>»l^;eiivos de licitaçAo
nt- irabito da Administração ?úSjlfe*JJsayilpSl. o"
d) aefrer cendonnç.lc definitiva por praticar, par osio doloso,
írauae íiscai no íecoihiier.tc de ^aalçaer tríbato.

5  '1' Será deciarado inidòneo, ficando impedido de licitar e contratar coa o
Administração Pdbllca, por tempo Indetenaínado, o fornecodor que:

I  - niu ragularitar a :n4dlr.pl6n:ia ccr-tratuai nas pradcs estipulados
nos incises do parágrafo anterior, ou
XI- demonstrar nfto possuir idoneidade para contratar com a Administração
Púbilcâ, er. virtude de ato illcltu praticado.

;» V Sâ r-cdalldadc pregSo, ao fcraeceáor que, ccnvccad: dentre dc prato <x vai.asde
de sua proposta, nAo celebrar o contrato, deiner d-j entregar au apresentar

O,.

punalidüdo de inpedi
siiForíor a OS (oinco) anos. sendo dcscredenciado de Sistema
Fornecedores, ser. prejulto da» multas previstas em edital e no contrato e das
corinaçaos legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza o a gravidade da falta
ccretida.

U.2 A aplicação das .sançoos adininiatr.itivas penalidades fundonontadas na i«i S.666/93 a na Lol
10.520/02. sSo cie competência do urdenador de despesa desta Secretaria. ^ce/ai ̂
11.3 A autoridade ouc aplicar aa sançfios e penalidades oabivets, fundamentadas na Lei 6.666/93 e
na LSi 10.520/02, determinara a pufclicaç.tP do extrato de sua deciaâç no Semanário Oficial, o quai
deverá concer: .

I - r.omu uu raz.io soci-il do fornecedor 1; numero de inscriçSo nc> cadastro Hacionai oe
Pcassas .'urldic.iH -

CNPJ ou r.o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
tl - nom-j e CPF de todos os sôcioa;
11: - saneio aplicada, cora os respectivos prazo» de impedimento; iV - Orgac ou entioaae
e autoriuaile que aplicou a sançáoi
V - número ds processo; n V" - data da publicação.

11.4 Alêm das penalidados cl-.ad.i», a licltante vencedora ficará suielta, air.d.i. ao cancela.TOnto
de sua :nacr;ç.io :.t Cadastro 3o Registra de Fornecedores - CRF da Frcfeitura Kur.icipal dft Santa
Rita, PB e, no qut- souber, âs demais penalidades referidas n: Capitulo ;v ds . 8^06/93.
11.5 catactarir..it-3e-.l ínnwi recusa á contratação, podendo a de Seáde da Pmeteitauea
Hualelpal da Santa Mta, W, a seu exclusivo Juizo, convocar os licitar,tes resanescentes, n.i
ordem do classifisàçác, rsra que maniíestem interesse r.i =or.trataç5=, em ;g-.:a. prazo, e atendidas
todas .is çondiçaoi eoilallcias para lorr.ecinento ao objeto l.citaao cu -.-ntâo cj.-.ce.ar o lote
seguintes bipêieses: ^ • .j j

e. Apôs -k-jurridoa 03 Itcí-s) diaa ds convocação da Secretaria de Seade de Pceseitara
de Santa Rita, PB ser que a llcitar.te vencedora tenba retirado e assinado

instruitientc oontutuai. . , .
d. Apôs decorridos 05 (cinco) dias da assir.3tut.i do contrato, sen que tenha iniciaoo a
••secuçaa d!>» servj.jna o; furnecimenco dos bens, objeto desta licitaçâs, no caso de ter Sido
3cl;c:r.3.s.:. lê? -ustifiuativí do .itrass ou com justificativa de atraso nlo

11.6 Alem das r-enalioades eiveis elencanas nos sabitens anteriores, a lei n . 8.66b/9J prove
ainda puniçOo» im esfera criminai, sonáo vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou irauder a realiraçáo de qualquer ato de prccedlmeflto
licitator-.o: F-ina - detenção, de Dó (scial meses a 02 tdcis) anos. e multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação insteurada para aquis.çao
ou vend.i de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando atbiirariami-ntc os preços;

XI- vencendo, ccmo verdadeira ou perfeita, mercadoria iaisificada ou deteriorada;
III - ontrcganrto uma mercadoria por outra;
IV - alterando subatânci.ii qualidade ou quantidade da mersadociá fornecida;
V - totn.indo. F-nr qualquer .meio, injustamente, nais onerosa a proposta au a
execucSe 4o csntiuto! Pvr.» - detenção, de 03 ttrôs) a 06 (sais) anos, c BUita.

OAaBDIA DÍCIKA SBCUBDA - BA rXBCALZEAÇÃO E OBStllO DO CORBASO

12.1 A execução do co::traco serí obloto tln .inomp.inliimento. controle, fiscuiizaçáo e avnliaçaa por
representante da Coniratanti!, Ueslgnamoa pata Gestor do presente contrato o(a) Sr(a). DAMBUE RRBlfW
DA SIt>VA, pcrtadorla) de CPF 03C.349.'44-34, çon lotaçio fixada na Secretaria Municipal do Saúde do
Hunic:pío de .Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal 00 Cutitrato, o(al Sela). OATAIOIK CURISTIMB KtBSISO EBAHKLIM, portador(a) dO CPF
071.B34.444-95, com lotaç.lo na ikrcrotSri.i Munic:p.-il de Saúde do Município de Santa Rita - PB,
formiilmente designado, .> compiov.idsraont» halnlitado para gerenciar o presente torso, será o responàávol
polo fiel curprimonto das claiiuulas cnntrotu.ii.s. inclusive aa pertinentes aos encargos complejsanlaros.

CLÀSSULA bácXMt IKilCBIlIA - DO fORO:



Para òlrintr qucotfísH docorfimlcíi àfiM contr<«tL>, as partes elegea o Fero <ia Cofflarca do
E. por .«ap.. U. pl»» acorda, íol la.r.do « Prc.nr. coarr.ro - «^c.. «.c • d». »>! «"""
PqUs parte» o pcr duas testoisunhas.

■  ,, 11 de Fevereiro de 2021
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