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BSTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COKISSÀO PERMANENTE OE LICITAÇÃO
CW7RATO H' 063/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 006/2021
rRZOiO EI^IKÔHICO «■ . 001/2021

DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DS SAIJT/^ RIT« E
HOROKARI®T CCNEBCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIHIHADO

NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

;4^.B'.'

•-v%f. '

Pelo presente inatruirento particular cie contrato, üe um lado o Secretaria Municipal de Saúde de SancaA
Prefeitura Municipal da Santa Rita, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL OB SAÚDE, sob o CNPJ n
O0.69<.222/ODOl-€3. situado a Av. Governador Flôvio Ribeiro Coutinho, s/n. Cenl^
R.tõi
representada pelo Excclentissimo Secretário Municipal de Saúde, o Senhor LUCIAHO COWIA CA™®™
inscrito no CPF/MF r;oh o n.* 313.300.471-13, doravante denominado CONTRATANTE, e do

HORDHARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA, CNPJ n® 19.125.796/0001-37, con sede na Roa A

WALLIC , n® 2640 ,
O? , CE? 58.411-170 - DISTRITO) LSDUSTRiAL - CAMPINA GRANDE-PB, doravante
simplesmente "contrata;:-), dericiiram. as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se
regerá pelas cláusulas

cor.dtcúGS seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

l.l Este contrato decorro da licitação modalidade PragAo Eletrônico n

00,^2021.

termos da Lei Fedetai n» 10.520, de 17 do Julho do 20O2 e subsidlariamonte a Lei Federal n 8.666,
do 21 de Junho de 1993; l.fii Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n
3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal n" 7.093, de 23 de janeiro do 2013; Lei Compiemen
147/2014; Decreto K.Kleral n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto n° 9.498 de 31 de agosto de
2018; Decreto Federa! n' 10.024 de 20 de sotr-mbro dv 2019, e legisiaçáo pertinente, consideradas
as aiteraçfies coat«--i lorcs das referidas normao.

.CLÁOSULA SECUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1 C presente =cn::..-.c

_

nTinitTRS

p;r ctjstc: A00I3ICA0 DE INSUMOS PARA PACIENTES COM OBESIDADE. DIABETES

mi-t.tttoS ou HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA DO COVID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB.

&-iV.

•'W'í- '

2.1.0 fornecirrento .iuvnr.i obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta

apresentada, Preoao Eletrônico n® 001/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que Iicara
fazendo partes íntegr-.inte.i do presente contr.ito, independente de transcrição.

.'CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
.iu'.' .

3.1 O valor tot.il

Uo;ite contrate,

a base do preço proposto,

è de RS 142.620,00(CENTO E QUARENTA E

DOIS MIL 8EISCENT0S E VINTE REAIS) .

PRODUTOS/ES PECinCAÇÃO
FiTAS -j z

DH

MASCA

gOANT

aioUNo

4.000

VMQS

VMOft TOTAL

UHITÁRIO

i;y c-l:ccs:ket30i .

XspaciSicoçòa* da* ritai da Olicola: Ccr.patlvel coa
o aparelho de giicv.-.i.i caixa r/ 30 ur.rdatics de lira.
Para cada 3 caixas de Iita, deverá aer fornecido ub
aparelho banificario.

bpeeiSieaçõas do Apasalho (SUaeeiaatso); Portátil,
pode ser levado pata qualquer lugar. Confiável,
conveniente,

cxultaduA oxato.i em 10 segundos.

Econômico, teati-n fruquenvea ajudar, a melhorar o
controle. Confort.suol, menos dor, pois necessita de
una amostra de sangue mujto pequena. Facilidade no
manuseio e visualxsacáo dos resultados. Testes na

ponta dos dedos cu .sntebraco. HemOría de 3flô testes
01

cera data e hora. Heuia» dn 7.

K e 30 dias. V»»or de

LCO. Opçáo de fa:er transferência de dados para o
PC. Ideal para .suto teste e uso profissional.

RS23,77

RS 142.420.00

DAtOS TECHICOS:

Resultado de callbra;So: equivalente a plaasui;
o--:-;:.,

Ajsostea: sangue total capilar fresco;
Quantidade mínimo du amostra: 1 ran':
Tempo de leitura do teste: iO s;

Fornecimento de onnrgia: bateria CR2032 3 V;
Vida Utii da bAt''riA:

12 me.ses ou aproxinadamente

l.OOQ

inslnsi

Unidade de leliu:.i dn glicose: nmol/l ou ag/dl*;
Kcmoria:

- -Uí,.'!;.'-

até

300

lestes;

Porta de saloa de dados: 9.fCD baud, 9 data bits,
stop bits, sem paridade.

I
RS 142.430,00
.--•i
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CLÁdSnLA QOARTA - DO REAJUSTJMBHTO]
4.1 Os preços contríicados

)â sao fixos pelo período de um ano, excstO,-.par6->i

!.666/93.

ô^/previstos no Are.
^

"2 oLLendo ó denequilibriroconômlca-financeiro do contrato, podeli-»*i^estabelGclda a

que as partes pactuaram inicialmente, nos tennos do Art. 65, Inciso II, AUnea d, da Lei 8.666/9 ,

ff«diânt'e comprovaçic docu-montal e requerimento expresso do Contratado.
CLÁgSDIA QDIMTA - DA DOTAptO:

5.1 As despesas c;trrcrâc por c:nt.. da scqui.nte aotaç.io, constante do orçamento vigen..e:
OMIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.101 - FUNDO MDNICIRAI. DE SAÚDE
PPO^TRAMKS *

10.305.1614.2245 - REAL18AÇÀ0 DE ATIVIDADES PARA COBERTÜBA DE AÇÕES B BOTRKHTAMBKTO AO COVID
ELEMENTOS DE DESPESA;

3390.30 - 00 - MATERIAL DE CONSUMO
214 - RECURSO FEDERAL

CLtoSOLA SEXTA - DO PAGAMENTO:

,

6 1 C pagamento sera r.eciar.te £H?ENHO. de acordo cora as quantidades efetivamente entregues, apôs a
data do recebimento definitivo do oDjeto, peia Comissão de Receblnenco, mediante apresentação do

Nota Fiscal, conterida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias apôs a apresentação da Nota Fiscal.

.

6.2 Os preços sor.lo fixos e icroajustâveis nos termos da legislação era vigor, durante a vigência
desce contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos S" e 6° da Lei 8.666/93, de íoma
a ser mantido o Equilíbrio Econômico-Flnanceiro do Contrato.

6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente cora as Faturas
. e Notas Fiscais, as Certidões üegativas de débito CNQ do INSS, CRF do F(3TS e cora a Fazenda Municipal
do domicilio do proponente, devidamente atualizada;

6.4 O r.âo curaprir.en-.: do subiten anterior, inplicará na sustaçao do pagamento que sô será processado
apôs a apresentaçáo das referidas certidões, nâo podendo ser considerado atraso de pagaraento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E FORNECIMENTO DO OBJETO

7.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue na totalidade, mediante a expedição de aolicltaçflo
de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser acendida no prazo máximo de 05(cinco)

.1.

• r.

dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.

7.2 As entregas do objeto desta licitação deveráo ser realizadas na Secretaria Municipal de Saüde,

P:'

localizado na Avenida "lávio Ribeiro Coutinfco, s/n, Centro, CEP 53300.220, no Hunicipio de Santa

Rita/P3. de acordo com a solicitação de forneci.mento.

7.2 Todas as dosoesas de tra.nsporto, tributos, frete, carregacento. descarregaiaento, encargos

trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecinento
do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

%.■

7.4 O prazo de vigência do contraio, será ac6 o exercido financeiro, com validade e eficácia
legal apô.s a publicação do seu extrato no Imprensa Oficial, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

t-i;;

OiAOSOIA oitava - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITANTB VENCEDORA:
; •
.:i-

8.1 Caberá a Saezetaris da Saúda da Prafaitura Muaieipal da Santa Rita, PB:

a.

.• -

Permitir U.rar.te a vigô;;ci,i do Contrato, o ace.iso dos representantos/prepostos e empregados

da CGNTHATACA 30 locai oe entrega dos produtos nas decendé.-.cias da Saerataria da Saúda da

Pzafaltura Municipal da Santa Rita, PB, desde que devidar.ente identificados e acompanhados
por representante do CONTRATWiTE;
b.

Promover o ocorapanhamenii) e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob os aspectos

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

ã CONTH,\TADA a ccorrôncl.i do qualquer fato que exija nedidas corretivas por parto desta;
Comunicar á lioitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e
Interromper imediatamcnio o fornecimento, se for o caso;
d.

Impedir que terceiros íorneça-m cs produtos objeto deste Pregão;

e.

Prestar as inforsiaçOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

f.
9-

Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 9.666/93;

Efetuar o pagamento á C0NTR7«TADA em até 60 (sessenta) dias apôs o atesto da Nota Fiscal/
Fatura dc Material e/ou serviços;

h.
i.

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

Fornecer atestado de capacidade técnica quiindo solicitado, desde que atendidas as

obrigações contratuais.
S.lCaberá á licltanto vencedora;

a.

Responder, era relação aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes oa entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários; b)
seguros de acidento; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e)
vales-reíeiçáo; f) vales-transporte; e g) outras que por ventura venham a ser
criadas e exigidas pelo Governo;

b.

Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando era

trabalho,

devendo

substituir

imcdiataraence

qualquer

ura

deles

que

soja

considerado inconveniente ô bo.i ordem e às normas disciplinares da Sacrratezla
de Saúda da Pcefaituza Municipal da Santa Rita,

msív- -

c.
da

d.

PB;

Respeitar a.s normas e procedimentos de controle e acesso âs dependências
SaczatazlB da Saúda da Pzafaitura Municipal de Santa Rita, PB;

Responder

pelos

danos

causados

diretamenco

a

v

ou

a

terceitos,

dccorrentos üc aua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, nâo excljí^ndp

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhaneoM pel»

Saerataria Municipal da Saúda;

/

\
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Responder, ainda, por quaisquer danos

propriedade da toeretuia d» Saâda da Pvafeltusa »í»ÍGlpal de f®®'*

quando easea tenhara sido ocasionados por seus «mproga.dqs durante a entrega do

,'"'^"""Éntregar oa produtos Báxdw de 10 (dos) dias, contados a partir ^ da"
de assinatura do contrato/empenho. O descuapritnento ao praso citado sujeitará
a empresa contratada a penalidade de multa.
g.
Eneatrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer custo
advindo do transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço relativo ao
procedimento de entrega.

h.

i

No ato da entrega do objeto, devera ser apresentado documento fiscal

valido correspondente ao fornecimento.

1.

..«k.

Comunicar a Socsetosie da aeãd* da Pcefeltoxa »fewl<iipal da Santa Rita,

PB, por escrito, qualquer anomaildade de caráter urgente e prestar os
esclsrecinentos que julgar necessário}

1.

ou

Justificar, no caso de descumprlmento do prazo citado no item anterior

paralisação do fornecimento, por escrito, em até 2A horas contadas da

entrega frustrada;

;:'Vk.

k.

Comunicar ao COMTBATANTE, por escrito, se verificar condições que possM

prejudicar a prestação ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita

execução deste contrato, bem como atraso ou paralisaçAo do fornecimento

apresentando razões justificadoraa, as quais serSo objeto de análise, que

poderão ser ou nâo aceitas pelo Contratante;

1.

Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em conformldada cora o

previsto no procedimento licitatôrio;

m

Manter-se era compatibilidade com as obrigações a aerem assumidas, além

de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregáo,
durante toda a execução do contrato;

n.

Emitir a nota fiscal, constando na meama a InformaçSo sobre os recursos

utilizados para custeio deste contrato;

o.

Trazer ao setor de Empenho as Notas Fiscais acompanhadas das respectivas

certidões de natureza fiscal;

p.
Se os produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida para
o cumprimento imediato de suaa obrigações, lhe sendo concedido o prazo máxlM
de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou apreaentanto
defesa num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa

•

prevista neste Edital e demais medidas que se fizerem necessárias.

HONX - DAfi OBRZOhÇÕSS B BKSPCHSMILTPaPBB

, èt'".' V^'^p"3t«r"s informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
b. Pagar no prazo contratado, a importância eorreapondente ao fornecimento do objeto;
e. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 0.666/93.
9.2. Contratada:

Cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamenta

seus 08 riscos e as despesas

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
b.

Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local especificado

neste

TR,

em

acoBçanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;

Responsabilizar-se peios vicios e danos decorrentes dos bens, de acordo com os artigos
12,13,18 e 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 15 dias,

os bens que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irtegular^des
discrepantes ás exigências do instrumento convocatório, ainda que constatados após o
recebimento e ou pagamento.

..

.

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
f.

.

j»

j.

Comunicar á Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data oa

execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, era compatibilidade com as obrigações assunioas,
codas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem aubcontratac qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referências ou minuta de contrato;
1.

Reaponsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciãrloa,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação da garantia
e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

3.

Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a docuraentaçõo
normas e
na fase de habilitação; enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais,

especificações técnicas correspondentes;

■viaíoaoiiA dícima - dx alteraçAo e rbbcisAo do ccmtrxto:

, 10.l o contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da Lei
8.666/93, desde que haja interesse da Saeretazia da Saêda da FzoCaibira Hualeipal da Santa Rita,

VS, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

10.2 Ho interesse da Saosatazia da Saúda da Pzafaltoca Ibnlaipal da Santa Rita, PB, O vai

inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25» (vin;

cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1* e 2®, da Lei n". 8.666/93. ,

Comissão Psraansnte da Llcicaoao. Boa Virglnlo Valoso Borges. S/K, tot Jacdla Hiilcanls - Centro, santa Alta,

a.

b.

LÉ
a licítante vencedora fica obrigada a aceitar, lyai ttiesn
accéscinos ou supreasôes que sc fiseren necessários;
nenhua acrt-scíno ou supresséo poderá exceder o limite

Pigias a da S

[ondiçô/s licitadas, os
¥.

íca condição, exceto

as supressões resultantes <Jo acordo entre as partos.

10.3 ft inexecuçâo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 17 a 80 da I.oi no 8.666/93.

.

a. os casos de rescisão contratual serào formalmente motivados nos au.os do processo.
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.4 A rescisão do contrato poderá ser:
a.

deterr.ln.id,i
1,í por ato unilateral e escrito oa
da Seeeetazla
aeececazia am
de Saúde
a«uu. da
— Prefeiturm

^

Rica, PB. nos casos e-iumerados nos incisos I a x:r e XVii do artigo 7B oa Lei

de Sente Rice,

s, rotificando-se a licítante vencedora cort a antecodèr.cia nlr.irta de 05 icinco)

mencionada,
dias; ou

b.

amigável, por acordo entro as partes, reduzida a Cerrao neste Pregão, desde que baja

conveníenc.i para a Secretarie de Soúde da Prefeitura Municipal de Bante Rita, PS. ou

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.

10.5 A rescisáo .id.miniatrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

CLADSÜIA décima primeira - DAS PEHALIDADES:

Aos fornecedores/contratados que descumprlrem total ou parcialmente os contratos

®

secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, c aos licitantes

visando a frustrar os objetivos da licUaçao, serão aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas
Lei 8.666/93 e na Lei lü.520/02, as seguintes sançOes:

I - Advertência; II - Multa;

w

«

a)0,.i "» (trés décimos por cento) por dia, até o tcigésimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento

j

u

«

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronugrama físico de obras nao
currprlâo*

.j

b) lü * Idez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação nôo cumprida,
com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.
Ii: - Suspensão Terapcrârla de participação em licitação e impedimento de contratar coa a
Administração, por prazo r.So superior a 02 (dois) anos;

-^wn...

IV - Doclar.içáo do Inldonoidade para licitar ou contratar cem a Adminiatraçâo Pública,

enquanto corourarem os motivos determinantes da punição ou até que soja 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.
5 1" o valor da multa aplicada, nos ternos do inciso II, será descontado ao vaior

da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sendo corrigida monetariaaente, de conformidade com a variação ao
IPCA, a oartir do term.o iniciai, até a data do efetivo recolliimento.

S 2' A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sançdes
restritivas de direitcs penalidadea cabíveis fundamentadas na Lei 9é66€/93 e na
Lei iO.520/02.

^

,2

^ •

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.

5 4° A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a
Atlmlnlstraçao 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
corretiva» no prazo determinado pela Administração;

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

a) retardamento imotlvado da execução de obra, de serviço, de suas
parcelas ou do focnecimcnco de bens.
in - 24 (vinte e quatro) meses, nos casoa de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada,
d9iQrior«idâ oti dânificâdâ;

b) paralisaçflo de serviço, de obra ou de fornecimento do bens sem
Justa fundamentação e prévia comunicaçSo à Administração;

c) praticar ato ílicito visando a frustrar os objetivos de licitação
no âmbito da Aduiniatraçâo Pública Municipal, ou

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio dolcso,
fraude fiscal no recolhimento do qualquer tributo.
S 5' Será declarado inldôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a

Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I- nflo regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados nos
incises do parágrafo anterior, ou

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

S 6° Na modalidade pregâc, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validad^
do sua proposta, nâo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresenttt^

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução dè \

seu objeto, comportar-se de modo inidónee ou ccmoter fraude fiscal, será apllcatfa j

Canissao PertMnento de Licitação. Bua Virginlo Veloso Sorges, S/B, tet Jardi» Mirtcanla - Centro. Santa fllia.PB.i
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Hunfcipio por praao nSo

penalidade do impadiitiorito de licitar e co;

Sistaitia

superior a OS (cinco) anos, sendo descre^

de Cadastro de

.4 no contrato e das
a gravidade da falta

Fornecedores, sen pre^ulro das multas previ

caninaçôea legais, aplicada» c dosadas segundo
cometida.

11.2 A aplicação das sanções adrainístrativas penalidades fundamentadas na Lei B.665/93 e na Lei
10.520/02. sao de competência do ordenador de despesa desta Secretaria.
ece.iQ-> a
11.3 A autoridade rjue aplicar as sanções c penalidades cabíveis,
o L!
na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extraio de sua decisão no Semanário O.icial. o qual
devora conter^^^
social do fornecedor e ntocro de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas -

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - nome e CPF do todos os sócios;

ni - sanção aplicada, com os respectivos prazos de Impedimento; IV - ôrgâo ou entidade
e autoridaeo que aplicou a sanção;

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

11.4 Além das penalidades citadas, a iicítante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da Prefeitura Municipal ^e

Rita. PB e, no oue couber, às demais penalidades referidas no Capitulo 1/ da Le/ « . 8.666/90.
11.5 Caracteri?.ar-3c-â formal recusa a contratação, podendo a Seeretasla de Saude da Prefeitura

Municipal da Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juízo, convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de cUssiíicaçâo. para que manifestem interesso na contratação, em igual prazo, o .itendioas
todas as co.-.tíiçflos editallcias para fornecimento do objeto licitado ou ontâo cancelar o lote as
seguintes hiciteses;

_

^

« -j
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c) Após decorridos CÍ (cinco) dias da convocação da Secretaria da Saúda da PrafaitMca

Municipal da Santa Rita, PB sem que a lícltante vencedora tenha retirado e assinado O
instrumento contratual.

^

.

d) Apôs decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a

execução do» serviços ou fornoclmento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido

solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso nâo a"Ua.
11.6 Alèn das penalidades eiveis eiencadas nos subitens anteriores, a Lei n . 8.6bb/9J p.eve

ainda punições na esfera crininal. senão vejamos:

Are. 93 - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ale de prccedimento

licitatOrio: Pena - detenção, de 06 (sois) meses a 02 (dois) anos. e multa.
Are. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição
ou venda cie bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

iítàíV-.;- •

I- elevando arbitrariamente os preços;

II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada,

íf •

III - entregando u.ma mercadoria por outra;

■•;fe
■
•Víie^r*.'

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, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.
OAUSUIJt DÉCIMA SEGUNDA - DA PISCALIEAÇÃO t GESTÃO DO CONTRATO

12.1 A execução do contrato secâ objeto tio acompanhamento, controle, fiscalização e a^Uaç^^r

representante da Contratante, designamos p.ira Gestor do presente contrato o(a) Sr(a). mato «w»

LIMA LIRA DA SILVA, portadorla) do CPF OOI.06S.494-08, com locação fixada na Secretaria Municipal de
•Saúde do Município de Santa Rita - FB.

_

.

. ,

12.2 o fiscal do contrato, o(ô) Sr(a). MICHBLB CAVALCANTI DE ARAÚJO S008A, portador (a) do -PF
008.752.79.1-82, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Rita -

Jotmalraonto designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável

.pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.
CLÁOSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

e

.

o<rA

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegera o Foro da Comarca de Santa Kica.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado
apelas partes e por duas testemunhas.

/
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TESTEMUNHAS

^

SAnta Itlta - P^, 05 de Março de 2021.

PSllu CONTíIaTAImE j
LUCIAHO CORREIA CARNEIRO

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
r'z:.o

ALINE DOS SANTOS

CM

ALVINO:090n 990447
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KÕRDHARKET CCeSRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTOA, C:;?J n" 13.125.796/0001-37
CONTRATADA

DADOS BANCÁRIOS: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AC 63-9 C/C 113468-X

Caalssâo Pamanento de Liejtaçâo. Rua vsrgirio Veloso Borges. S/S, Lot Jardim Hirisanla - Centro. Santa Rlta.PB.

