
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITOBA MDNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1 <ia S

CONTRATO H°: 026/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2020
PROCESSO ADHIHISTBATIVO N* 194/2020 r.or„.u r i-rrnrTaBTa

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S3 CELEBiWH A oECRETARIA
DE SAODS da prefeitura MUNICIPAL DE SANTA RITA E
DISKATB DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES LtOA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COUFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO HA FORMA ABAIXO:

P«io presente :nst.ar.e«.n particu)« Ug contrato, de un lado o Secretaria Municipal ^
Ritâ - inscrita no CN1'J/KF sob o n» n° 0B.694.222/00O1-Ó3, situada i Avenida .-làvio
a/n. Centro, CEP: b8.J0D-22O, Santa Rita, PS, neste ato representada pelo Secretário, LTC^O C^IA
CAROTIRO, CPF n" 027.071.464-04, Carteira do Identidade n» . . doravante simplesmente CONTHATAlTE. e
S^S;'iS= DISMATH DISTRIBÜIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS H08P1TA«RE8 180.445/000 -
12, com sede na Rua Alfredo Thulke, 127 - BELA VISTA - ERECHIH - RS, CnP ^0^ o i «
sin.ples.T,ente CONTRATADO, decidiram as partes contr.nantes assinar o presente contrato, o qual
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSOLA PRIMEIRA - DOS PUKDAMKKTOS DO COMIRAIO: „,n,.p-caHA ros
1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Pca^Bo Eletrônico o 041/2020. processada .
t«rm,o5 da Lei Federai n» 10.520. de 17 de Julho de 2002 e ̂ "'isidia.iaoente a Lei rederai „
.-le 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n' 123. de 14 de Dezembro de
1.555, de 38 de Agosto de 2000; Decreto Federal n° 7.092, de 23 de janeiro de 2013; Lei Complementar
14-/2C14; Decreto Federal n 9.538 de 06 de outubro de 2016; Decreto n 9.488 de 31
2018; Decreto Federai n' 10.024 de 20 de setembro de 2019, o leglslaçáo pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas.

CLADSULA SEGOMDA - DO OBJETO DO «WTHATO: x xtehdER
2.- O pr-iiuniv contrato tem oor objeto: AflUlSlÇAO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS DESTIt^S A ̂ KDM
AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E SAÚDE. PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO, E DAS
IST», NIV/AIOS, HEPATITES VIRAIS E OS DEMAIS SERVIÇOS E8PECIALIEAD0S PAPA ATENDER A 8ECRBTARIA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB.
2.1.0 fcrnecimenio deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, pro^sta
anresontáüa. Proe.-.e Pregáo Eletrônico n" 041/2020 e instruções do Contratante, documentos esses
gue ficam latendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é da RS B4.000.00 (Oitanta a quatro
mil reais).

rSx
1TB4 otscaicnõ"

PRE3KRVAT1V0S HASCOLINOS.

CONFECCICMSAtXJS EH LÃTEX
LÜBRIFICAOO. IIAIUPAL, USO OU
TEXTUBItAOO. RESISTENTE, ATÕXICO
HlPaALEBOemcO FOFMATO AHATÕHINO
COM BORDA ACABADA EH FOfWA DE BAIliliA

Z  RESERVATÓRIO HA EXTREMIDADE
DISTAL. ISEflTO DE BOLHAS, FALHAS,
RU3AS, FUROS, FISSURAS OU DEFEITOS

OUE PBEOUDigiIE SEU USO. EMBALAGEM
INDIVIDUAL COTfORHE A PíUdíE DO
FABRICANTE E TRAZENDO EXTERNAMENTE

OS DADOS DE IDDITIFICACAO,
PROCEDÊNCIA. HCHEBO E LOTE. BATA DE

VALIDADE E IIOMEBO CO REGISTRO DO
MINISTÉRIO DA 5AUBE.

HUtCX

IHOVXZEX

Qoiwtnapt

300.000

VMAR UHltMUO

0,28

TOTAL

VALOR TOTAL

M 04.000,00

M 84.000.00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAKENTO:
4.1 Os prcçoii contiat-ados sâo fixos pelo periodo do um ano, exceto para Oa casos previstos no Art,
65, §§ 5® c 6®, ri,*i Lei 6.666/93.
4.2 Ocorrendo o dosoquilibrio econômino-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as parcos pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Allnoa d, da Lei 8.666/93,
mediante comprovação documental o roquorlmonto eiqiresao do Contratado.

CLÁUSUtA QUINTA - OA DOTAÇÃO:
5.1 As despesan ccrrcrâo por conta da seguinte dotaçAo, constante do orçamento vigente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.101 - FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMAS;

;:..:.v.:'r.Cr..2C4: - MAHUTEKÇAO dos serviços do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AutftMe feMM «9«slporlUCUN*MMA
UAMSITiMRAVAHP?«ftSlS

CM «>8R«xCf>«iy.aueMrMMld»PtMMa

rMfQl«0«'*«l><V&, DwelVtc^PPAÃGlWK
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LUCIANA MARIA

BERNSTEIN



l\
Página 2 de S

\ O JrfT'

10. 30i.l60''.20'17 - PREVENÇÃO E CONTROLE QAS DST/AIOS
ELEMENTOS DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO; 211 - RECURSO PRÓPRIO

21< - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PA&AMBNTO: . ,
' paaanerr.o ssrá nediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, ®

Q3-3 Jo recebimento definitiva do objeto, pela Comissão de Recebinento. mediante apresentação de
üotj Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias apôs a apresentação da Nota Fiscal. .
6.2 OH preços serão fixos c irreajuscáveis noa termos da legislaçáo em vigor, vigência
oeste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5« o 6° da Lei 8.666/93, de forma
a sor mantido o Equilíbrio Econõmico-Flnanceiro do Contrato.
6.3 Para efetivação doa pagamentos re.spectivos, deverão ser afiresentados juntamente com as Faturas
c Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CND do INSS, CRF do FGTS e com a Fazenda Municipal
do aomicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 u n.3o cumprimento do subitem anterior, implicará na sustaçáo do pagamento que s6 será processado
apôs .1 aprosetitaçâo da.s referidas certidões, nflo podondo ser considerado atraso de pagamento.
6.Õ Será retido 1,5'« para o Programa Municipal de Denenvoivimento aos Pequenos Negócios - PDPl,
ccníorre dispõe s art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n" 22/2019, â exceção dos pagamentos
contemplados no inciso VII do Parágrafo único do ariigo 7" d.j referida L^. Mibiieos
í,.6 ui. Dados Bancários para pagamento da CONTRATADA DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS
HCSPITALAREB LTPA, CHPJ n' 34.180.445/0001-12, cujo BANCO aorá o CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ASfaSíS
3113 - OP 003 - CONTA CORRENTE 19«7-0

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E FORNECIMENTO DO OBJETO , •
7.1 0 oCiRto desta licicaçáo deverá ser entregue na totalidade, mediante a expedição
ne tcrriecin-iniL. pelo Setor Competente, â qual deverá ser atendida no prazo máximo de 05{clnco)
ciins d contar oõ data do recebimento da respectiva solicitação. , „ , , , oa.iHo
7.2 ,\5 entregas do objeto desta licitação deverSo ser realizadas na Socretacia
localizado n.i ,Avenida Flávío Ribeiro Coutinho, s/n. Centro, CE? 58300.220. no Hunicip-0 de Santa
Riia/PB, du acordo com. a solicitação de fornecimento. «nrarnos
7.3 Tooas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, oes-ü-r^amento. encarg^^
trabalhistas e previdenciâcios e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento
do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.
7.4 O orazo de vigência do contrato, será até o exercício financeiro, com ®
legal ãpos a pubLicaçáo cio seu extrato no Imprensa Oficial, tendo inicio e venciT^ento em dia de
expediente, dovenUc-se excluir o primeiro e incluir o ültimo,

CLÁUSULA OITAVA - DOS EHCAR&OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITAKTB VENCEDORA:
C..berá a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:
a. Permiiir 0u:..:ao a vigõncia do Contrato, o acosso dos

da CONTiiATADA ao local de entrega dos produto.-! nas dependências da Secretaria de Sau^ M
Prafoitura Municipal de Santa Rita. PB, desde que devidamente identificados e accrapanhados
por represent.mte do CONTRATANTE;

b. Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob
quantitativo e qualitativo, anotando om registro próprio as falhas detectadas ̂  "^"nicando
á CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta.

c. Comunicar á Ucitante -/encedora. qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos
interromper imediatamente o fornecimento, ac for o caso;

d. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto do.ne Pregão; ,, mmNTOíTanft-
e. Prest,tr as informações e os esclarecimentos que venhaci a ser solicitados pela CONTRATADA.
f. Fiociilizâr o contrato na forir.a disposta no artigo 67 da Lei B.666/93; r .cai/
g. Efetuar o pagamento á CONT'.RATADA em até 60 (sessenta! dias apos o atesto da No..a Fiscal/

Fatura do Material o/cu serviços;
h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;
i. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas

obrigações contratuais.
S.lCaberá ã Ucitante vencedora: .„a,„ dasn*.*»*

a. Responder, em relação aos seus ompreg.idos. por codas as despesas
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários; b
seguros de acidente; c) taxas, impostos c contribuições; dl indenizações; el
vniqa-retelçâo; f> vales-transporte; e g> outraa que por ventura venham a ser
::riada5 « exigidas pelo Governo; ^ ^

b. Kanr.er/ ainda, as seus íir.pregados idontiticadcs por crachá» quando em
cr,-,balho. rtevenUo substituir imi-diataroer.te qualquer ura deles que
considerado Inconveniente a boa ordem e á:i normas dlscípiinare.s da Seccetaci»
de Saúde da Pcsfeitusa Municipal de Santa Rita, PB;

c. pespeicsr as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências
da Seccetacia da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB;

d. Responder pelos danos caiiaados cllretamonte a v ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante entrega do produto, :iao excluindo
ou reduzindo essa resFonsabiUdade a fiscalização cu o acompanhamento pela
Secretaria Municipal de Saúde;

Q. Responder, ^inda, por qudiuquer üjnos Cfsuoatíos diretamenLQ a bens do
proprieciadu do Secretaria da Saúde de Prefeitura Municipal da Santa Rita. PB,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrego pt>
proüüto; . ^

£, Entregar ca produtos máirinio do 10 (dos) diae, contados d partxr
dr» assinatura do contrato/eapenho. O descuriprinenio ao prazo citado

■■ tf-' ayJp-.»■>!...■ Mima ^
LUCIANA MARIA \
BERNSTEíN
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a empresa contraiada a penalidade de multaV^ /w\ v / ,
g. Encarreaa-se da entrega dos itens
advindo do transporte, carga, descarga, bem cbq^yiai^^zyorviço relativo ao
uroccdlraonto de entrega. . _ ..

h, Mo ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento fiscal
válido correspondente .10 Cornecicento. , ̂ ^

t. Comunicar a Seeretaei» dm Saúda da Prefaitura Municipal de Santa Rita,
PB. por escrito, qualquer anonnalidaae de caráter urgente e prestar o.-í
esclareciroancos que julgar necessário;

á. Justificar, no caso de descasTsríEento do prazo citado no Item anterior
ou paralisação do íornecleento. por escrito, em até 24 horas contadas da
entrega frustrada;

k. Comunicar ao COMTRATAHTE, pot escrito, se verificar condições que possam
prejudicar a prestação ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita
execução deste contrato, bem como atraso ou paralisação do fornecimento
apresentando taaOes justificadoras, as quais serão objeto de análise, que
poderio ser ou nâo aceitas pelo Contratante;

l. Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em con£onn»dade con o
previsto nc procedimento licitatòrio;

a  Hanier-se em compatibilidade coa as obrigações a serem assumidas, a.em
cie todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão,
durante toda a execução do contrato;

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

o. Trazer ao setor de Empenho as Kocas Fiscais acompanhadas das respectivas
certidões de natureza fiscal;

^  p. sq os produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida para
o tíumurimentc imediato do suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo máximo
tie ^4 ivinte c quatrn) horas, eíotlvando a troca dos prodiitao ou apresentando
íloíoaa num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa
prevista neste Edital e demaiii medidas que se fizerem necessárias.

CLÁUSUIA NOHA - DAS OBRIOAÇÕES S RESPWSABILIDADSS
O.L. Contratante!

«. Prestai a.i inloimações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA,
b. Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao fornecimento do objeto;
o. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93.

^'a*. '^Cumprir todas an obrigações, assumindo como exclusivamente seus OS riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; , ^

b. Executar o objeto ora perfeitas condições, no prazo e local especificado neste TR, em
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante, t:po, procedência e prazo dc garantia;

c. Sesponsabilizâr-so pelos vícios e danos decorrentes dos bens, de acordo con os artigos
12,13,10 o 26. do Código de Defesa do Consumidor (Lei n* 8.078, de 1990);

d. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas expensas. no prazo máximo de iS dias,
os bens que apresentarem alterações, detorioraçôes. imperfeições ou quaisquer vrroguJaridaaes
discrepantes ás exigências do instrumento convocatório, ainda que constatados apOS o
recebimento « ou pagamento.

a. Atender prontaroanio a quaisquer exigências da Adm.inistraçâo, inerentes ao objeto da presente
licitação; . . ..

f. Comunicar a Atoinlstraçáo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
execução do objeto, os motivos que imposaibllitera o cuaprlmonto do prazo previsto, com a
dovida comprovação; , .

g. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade cem as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas .na licitação;

h. Nâo transferir a terceiros, por qualquer forma, nera mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, ner .«ubcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Tctno de Referências ou minuta de contrato;

i. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, ptevidenciârios,
fiscais, comerciais, tax.is. fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia
e quaisquer outras que Incidara ou venham a incidir na cxccuçáo do contrato;

j. Eraitlr Mct.-, fincai correapondence á sede ou filiai da empresa que apresentou a documentação
nrt fase '.iv li.ibllliaçao; enquadrando-ae, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas c
oapeciíicaçõoa técnicas correspondentes:

CLÃUBUIA DÉCIMA - DA AI.TERAÇXO £ RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 C contrato a soe firmado poderá aor alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 d,i Lei
R.666/93, desde que li.ija interesse da SeceoCatla da Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita,
PB, com a apruüeni.iç.lo das devidas just 1 fícativas adequadas a este Pragáo.
;0.2 Ko intotesso da Saeratacia da Saúda da Pzefoituca Municipal de Santa Rita, PB, o valor
inicial atualizado do Contrato poderá sot aumentado ou suprimido atê o limite de 25* (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei n°. 8.666/93.

a. a iicltantn vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
actescimoa ou auptossões que se tizerem necessários; e

b. nenhum acréscimo ou supressáo poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto
ati supressões resultantes do acordo entre as partes.

10.3 A inexecuçáo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto m

■ r i^tahiA •••fNiR A|iMlb«f(0nnsO)0Ul0BrlDQAMáláMA
LUCiANA MARIA
DCDMCTCIM *1 «.l'
DCnlNb I Cin •^}««73iwB37ift.»^p*«icdtÃp#otaMTiu
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arcigos 7? a 80 da Lei no 8.666/93. v_/
a. Os casos de rescisáo contratual serão fonnalBente\^4^'««»' n^^^tos do processo,
assegurado o contraditório e a anpla defesa.

10.4 A rescisão do contrato poderá ser: ^ j , i
a. determinada por ato unilateral a escrito da SeoratMla de Baúde de Prefeitura »^ei^

da Santa Rita, PS, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo "B da Lei
mencionada, notificando-se a licltante vencedora com a antecedCncia minima de 05 (cinco)
dias; ou .

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que naja
conveniência para a Bsoretaria do Saôdo da Prefeitura Muniolpal da santa Rita, PB; ou

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida da aucorlzaçá© escrita e fundamentada
da autoridade competente.

CLÁOSULA DtCIKA PRIMEIRA - DAS PSHALIPADSS8
Aos fornecedores/contratados que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a
Secretaria da Saâds da Profaitora Winiaipal da Santa Rita, PB, e aos llcitantes que cometam atos
visando a frustrar os objetivos da licitação, setáo aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sançóes:

I. Advertência;

II. Hulta; .

a.O,3 % (três décimos por cento) por dia, até O trigôaimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento

ou serviço nâo realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras náo
cumprido; . .
b. 10 » (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação nSo cumprida,
com o conseqüente cancelamento da nota da empenho ou documento equivalente.

,  III - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo náo superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedi^
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Inciso anterior.

S 1® O valor da multa aplicada, nos termos do Inciso II, será descontado do vaiot
da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do
IPCA, a partir do termo Inicial, até a data do efetivo recolhimento.
S 2® A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sançOes
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02. , ,, .
S 3®. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido
para o cumprimento da obrigação.
S 4® A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a
Administração Pública pelos seguintes prazos:

I- 06 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze)
meses, sem que o fornecedor/contratado tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Administração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

^  11-12 (doze) meses, nos casos de:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens.
Itt - 24 (vinte e quatro) meses, noa casos de:

«) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada,
deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem
justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;
o) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação
no âmbito da Administração Pública Hunlcipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

S 5® Sera declarado inidônee, ficando impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I  - não regularizar a inadimplência 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.

S 6® Ha modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, comportar-se de modo inidóneo ou cometer fraude fiscal, serã aplicada
penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município por prazo não
superior a 05 (cinco) anos, sendo descredenciado do Sistema de Cadastro ^
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital a no contrato e das
cominaçOes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da féifã' \
cometida. \ >v\^
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11.2 A apIiCdçAü cJdS aançôes adininistrattvaa :uiití^A»íí.ddaa na tei 8.666/93 e na lei
10.520/02. 300 cie co.iipeténcia cio ordenador de doapiSa.j»stJ3igiet.dtia.
11.3 K ôutoridtidc que apUcar as sanções c penalidades caoi^ia, Cuiidamentadas na loi 0.666/9J o
na lei 10.520/02, decominarâ s publicação do extrato de sua decisão no Sesionário Oficial, O qual
devera conter: •

I - nome ou razdo social do fornecedor e número de Inscrição no Cadastro Nacional de
pessoas Jurídicas -

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Fisicaa - CPF;
II - nonc- e CPP de todos os s6c;os;

III - aançào aplicada, cem os respectivos prazos de impedimento; IV - órgão ou entidade
e autoridade que aplicou a sanção;
7 - numorc do processo; e VI - data da publicação.

U..; Além das pen.ilidadea citadas, a llcitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua insctiç.io no Cadastro de Registro de Fornecedores - CBF da Prefeitura Municipal de Santa
RiLâ, PB 0/ no que couber, ás dentais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n®. fi.656/03.
11.5 Caracterirar-se-â formal recusa ã contratação, podendo a Seecatarla da Saúde da Prafaitura
Municipal da SanCa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para que manifestem Interesse .na contratação, em iguai prazo, e atendidas
todas as condições edicalicias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o lote as
seguimos hipoto.se.s:

c. Apo.s Joccrridos 33 (três) dias da convocação da Secretarie de Saúda da Prefeitura
Municipal da Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tenha retirado e assinado o
instrumento contratual.

k  d. Anô.s decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrnto, sem que tenha iniciado a
h  execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido

solicitada, .sem justificativa de atraso ou com justificativa do atraso não aceita.
11.6 Além das penalidades cíveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei n'. 9.666/93 prevê
ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatono: 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 bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamente os preços;

H- vendendo, como verdadeira ou perfeita, roercaooria falsificada ou deteriorada;
lil - entregando uma mercadoria por outra;
IV- alterando aubatãncia. qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tornando, pnr qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou «
execução do contrato: Pena - detenção, de C3 (trêsl a 06 (seis) anos, © multa.

CLÃUSDU DÉCIMA SEGUNDA - DA F3SCAUZAC&0 E (SSTAO DO CtSITRASO

'.Z.\ n e.tec.içàc do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização o avaliação por
rcpresenrante da Contratante, designamos par.i Gestor do presente contrato o(a) Sr(a). 80SIHBRB PEREIRA
DA SILVA, portadoi (a) do CPF 038.747.236-31, com lotação fixada na Secretaria Municipal dc- Saúde do
KuniclDio de Santa Hitu - PB.

!?..7 o' fiscal do Coiurato, ala) Srla). LUIZ SÉRGIO FRANCISCO RAMOS, portador(a) do CFV 689.814.■.9-.-
49, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município da Santa Rita - PB, formalmente designado,
e comprovadamanto habilitado para gerenciar o presente termo, serã o responsável pelo fiel cumprimento
das cláusulas coiitratuâia, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FGROl
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca da Santa Rita.

T., por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas. x'

/ ''Santa Rita - PB, 22 de Janeiro de 2021
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