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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CCmSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

i*^í

ccmwtovx 020/2021
PROCESSO ADM 074/2020
PRBOÂO ELEXttÕtaCO 8RP H" 002/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CBIiBRSM A SECRETARIA
DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIXA B
PBAHMAPLUS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME
DISCRIMINRDO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

PBlo pt»ew»te instruosnto particular da contrato, da ua lado o Secretaria Municipal da Saúde de Santa
Rita - inacrita no CHPJ/MF sob o n« n° 08.694.222/0001-63, situada á Avenida FlÀvio
s/n. Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, neste ato representada pelo secretário, LÜCIANO CORM
CARNEIRO, CPF n° 027.071,464-04. doravante aiapleamente CONTRATANTE. e do
PHARMAPtUS LTDA, CHPJ n° 03.017.043/0001-32, R JOÃO DCMIHGOS SOBRINHO, H' 91, MANOEIA VALADARES - CTP
56.800-000 - AFOGADOS DA IHGAZEIRA - PE doravante sinçlesBanto CONTRATADO, decidiraa " ®
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regará pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO: ^
1.1 Este contrato decorre da Ucitaçâo modalidade Preaáo Eletrônico n 0002/2020, processadas
termos da Lei Federal n° 10.320, da 17 de Julho de 2002 e subsidiariamento a Lei Federal n 8.6 ^
d. 21 de Junho de 1993.- Lei Complementar n° 123, da 14 de Dorembro de 2006; Decreto
3.355, de 08 da Agosto de 2000; Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; 1^1 Complementar

-  147/2014; Decreto Federal n 0.530 do 06 de outubro de 2015; Decreto n 9.488 de 31 da "9""^
2018; Decreto Federal n' 10.024 de 20 do setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas
as alteraçdes peateriorea das referidas nomas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO: _ ae ncMiumAS E
2.1 O presente contrato tem por objeto: AqUISICAO DE MEDICAMENTOS- VISANDO ATFDtPSR AS DEMANDAS E
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB,. nroooeta
2.1.0 fomecimonto deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste
apresentada. Pregão Pregão Eletrônico n» 002/2020 e instruções do Contratante, docentes esses
que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS: „ _ _
3.1 O valor total desta contrato, a base do preço proposto, á de R$ 23.510,00 (Vinte a trás ail_
Quinhentos e dez reais)■

iCNTB PAGADORA: RECURSO FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
ITEM

26

40

107

130

145

148

ESPECIFICAÇÃO
CARBONATO DE CÁLCIO 12S0KS
COMPRIMIDO

CLORZDRATO DE ONDA8BTRONA
4M6 CCHPRIHIDO
PERMBTRINA lOtC/G (1%) LOÇÃO
PEBMETRIMA 50t»/S (59) LOÇÃO
ÁCIDO ASCORBICO SOLUÇÃO
INJETÁVEL
NI8TATIKA 2S.0Ú0U1/G CRE VAG
BISK 60G (COM, NO MÍNIMO 07
APLICADORES)
VIIAMINAS DO COHPLEX B

AMFOLA

UNIDADE
Coep.

Coop.

TB

TB
A^ola

TB

Ai^ola

MARCA

TBN

BIOLAB

NATIVA
NATIVA

BYPOFARHA

CREEHPHAPMA

BTPOFARKA

QUANT.
6.000

2.400

2.000
1.200
800

1.800

800

PREÇO UHII.
0,09

2,25

1,66

2.75
0,73

3,88

0.39

TOTAL

TOTAL

R$ 540,00

r8 5.400,00

RS 3.320,00
RS 3.300,00
RS 584,00

RS 6.984,00

712,00

RS 20.840,00

JOSIPH
DOMINGO
SOA
'SILVA125
S17S9404

•gM avisam
P0MMO5OA
ASUriaSITIM

VOHTB PAGADORA.: RÊCURBO PRÓPRIO - FUNDO MUNICIPAL OS SAUDB

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MWCA QUANT. PREÇO UNIX. TOTAL

203 SERTRALINA 100 KS Coop. FBATI 3.000 0,35 RS 1.050.00

206 VZHLAFAXIHA 75 MG Comp. GEOLAB 3.000 0,54 RS >^20,00
TOTAL RS/ 2.670. 00

CLÁUSULA QUARTA • DO RRAJUSTAMENTO:
4.1 Os preços contratados são fixos pelo período da ua ano, exceto para os cases previsto
6S, 55 5" e 6°, da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a

Cctr.issâe F"t-* i:.» * ?raça CotiiHo Varrja^, 40B. 'Zrnzrn - Siinta Rita. PB. CSPs 58300-130
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qw M partes « inlcialaente, no» temo» do *rt. 65, Ineiso II, Alinaa d, da iai 8.666/93,
■adiante cesprovaçfls doeioental e requeriMnte oxprosso de Contratado.

cUdsula gozm» - da dozkcãoi ^
S.l As deapesas oorrerio por conta da seguinte dotaçfto, constante do orçasanto vigente:,

ÜMXnfcDB ORÇAMBItÁRlX - 02.101 - rnoo MDiaCIPAX, Dl BAÚDB j ®
PBDCMKAS: 4r-^- Q ^ •::7
10.303.1613.2057 - AS8IST&KCXA FABHACÊDIICA
10.122.2605.2041 - HMlUTBfCJkO DO FOHDO MDKXCIPAL Dl 8AÚDB
10.302.1617.2055 - tOHUTBIÇiO DA ttlDl DS AXSTC&O P8IC0880CIAL
1LEKENT08 Dl DB8P8SA:
3390.30.00 - KAZIRZAZ. Dl CCH8UM0
211 - BEOTASOS PBÓFRIOS
214 - SICORSO FlDERAl

CLtoSULA SEXTA - DO SASAMBHTO:
6.1 O pagaaanto será asdiante BMFINBO, de acordo eoa as quantidades efetivamente entregues, •
data do recebimento definitivo do eb)ete, pela Cenissâo do Ksoebiaento, mediante aprosentaçao de
Meta Fiscal, conferida e atestada, o pagamento deverá ser efetuado no praao mârlmo d» 30 (trinta)
dia» após a apresentapAo da Hota riscai.

,  6.2 Os preços ssráo fixos e irreajustáveis noa temos da legialação ea vigor, durante a vigência
^rí deste contrato, salvo os oaaoo previstos no Art. 65, parágrafos 3* e 6" da Lei 8.666/93, de forma

a ser mantido o Egoilibrio Iconômico-Plnanceiro do Contrate.
6.3 Para efetivaçáo dos pagamentos respectivos, deveráo ser apresentados juntamente com es ratusas
a Motas Fiscais, as Certidães Megativas da débito CHD do ons, CRF do 76TS e cem a Faxenda Minicipal
do domicilio do proponente, davidamenta atuelicada;g,4 o nSo cu^riaanto do subi tem anterior, implicará na suataçAo do pagamento que aó será procesaado
^ós a apresantaçáo das referidas certidóas, náo podendo sar considerado atraso de pegamento.

CLÁDSDLA SÉTIMA - DOS PRA208 Z LOCAI, Dl BKTUGA:
o objeto desta licitado deverá ser entregue pareeladamante, mediante a aj^ediçao da

./iO solicitado da fomaoimanto pelo Setor Co^etente, a qual deverá ser atendida no praso máximo
da 10 (Der) dias a contar da data do roeebimantc da respectiva solicitaç&o.

entregas do objeto desta licitado daverâo ser realisadas na Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal do Santa Kita, PB situada á Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, e/n. Centro,
CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, no praro márimo da 10 (das) dias úteis, seapre contados a

í . partir do recebimento pelo fornecedor da Hota de Empenho. O Horário do entrega deverá ocorrer
no período de OS ás 17 hs, de Segunda á sexta-feira.

'• o. Todas as despesas da transporte, tributos, frste, corxegamsnto, dascartegamsnto, sneargos
trabalhistas e pravidoneiárloa s outros custos dsoorrentes direta e indiretamente do
fomeelBonto do objeto desta lioitaçio, corceráo por conta axoluslva da contratada.-  ct. O prazo da vlgúnela do presenta contrato será datarminado: até o fin^'' nvetaielo financalro
da 2021, considerado da data da sua aaslnatura.

CU^nUlA OITAVA - DOS EMCARSOS DA SICRITARIA MUNICIPAL DS SAÚDE E DA LICITAMTB VENCEDORA:
8.1 Caberá a Sacretaria de Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, FB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o aeasso dos rapresantantes/pr^stos e e^regadoa
>: tíe CONTRATADA ao local de antrega dos produtos naa dapendéncias da Secretaria deSaú^ da

Prefeitura Municipal de Santa Rita, FB, desde que devidamente identificadoe e acc^anhados
:-i. por representante do COHTRATAHTl;

b. Promover o acospanhaaento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob os as^OMs
quantitativo a qualitativo, anotando em regiatro próprio as falhas detectadas e comunicando

Vivi; _ 4 CWTRATADA a ocoerônoia de qualquer fato quo exija medidas eocretlvns por parte desta;
c. á Iloitanto vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento doe produtos e

'  interromper imediatamente o fomeciaento, se for o caso;
.  d. Impedir que terceiros íomeçam os produtos objete deste Pregão;

e. Prestar as infocmacSes o o» esclarecimento» que venham a sar solicitados pela CCHZRAraoA,
E. Fiscalisar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 9.666/93;
g. Efetuar o pagamanto á OWTRATADA em até 30 (trinta) dias após o ateato da Nota Fiscal^

Fatura do Matarlal a/ou serviços;
h. Atestar a do objeto deste Contrato, por meio do Setor Co^etenta;
i. Fornecer atestado de técnica quando solicitado, deade que atendida# es

obrigações eoncratusds.
S.lCsbera a licitante vencedora: .. ...

s. Responder, em relaç&o aos seus aigtregades, per todas as daspasaa
decorrentes da entrega de produto a/ou sarvlçes, tais eemoi a) salários; b]
seguro» da acidenta; o) taxas, impostos e contribuiçóe»; d) Indsnisaçóes; e)
valas-refsiçâo; f) valea-transporta; e g> outras que por ventura venham a sar
criadas a exigidas pele Sovomo;

b. Manter, ainda, os seus aiRpregados identificados por orsehá, quando am
trabalho, devendo substituir insdiatamante qualquer um deles quo seja
oonsidorado Inconveniente 4 boa ordem e ás necmaa dlseiplinaxas da Seosotaria
da Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

irtcEBu c. Respeitar as normas e precedimantos d» controle e acesso áa dependências
SNftnt ^ Seeretarla do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB;.D0MWQO5D» d. Responder paios danes causados diratananto a v eu a tereeifoaDA u.vA:i}ssiT5Ma decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, nSo exolUjtBd|
SILVA:12S51 J^joaioi» ou reduzindo assa responsabilidade a fiseallsaçáo eu o aoo^anbaments pell
759404/ lousjsoiw Secretaria Municipal da Saúda; 1

a. Responder, ainda, por quaisquer danos causados dlzetamsnte a bens'.
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propriedade da Secretaria de saúda da Prefeitura Muoicipal da Sant.
quando eaaee tenhaa eido ocaeloaedoa por seua durante a
produto;

Sntroçac os produtos do 10 (dei) diaSf contados a partir
de aaainatura do contrato/eapenho. O dascuivriaanto ao praso citado eujeitará
a e^reaa contratada á penalidade da eulta.

g. Bneacrega-se da entrega doa itens adquiridos, arcando coa qualquar custo
advindo do transporte, carga, descarga, boa eoao qualquer eerviço relativo ao
proeedieento da entrega. _ ,

h. So ato da entrega do objeto, deverá eer apresentado docwiiento fiscal
válido eorrespondante ao femeeiaaate.

i. r,w.i,«<,^ay a Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita,
PS, por escrito, qualquer anonalidada do caráter urgente e pxoatar oe
esolareclBentoB que julgar necessário;

j. Justificar, no caso da descuapriaente do praio citado no itam anterior
ou paralisação do fomeciaento, por escrito, ea até 24 horas contadas da
entrega frustrada;

k. ao casTRATAHTB. por escrito, se verificar oondiçSea que possan
prejudicar a psaataçáo ou a ij&inãacia da fatos qus possan intorferir na perfeita
eracuçáo deste contrato, bem eono atraso ou paralisacáe do fomscinsnto
^rasantando rasAes juatificadoras, aa quais sarSo objeto da análise, que
poderáo ser ou não aceitas pelo Contratante;

l. Bncontrar-se on dia coa as obrigsçAos fiscais, ea conformidade com o
previato no procedinanto licitatório;

B, Manter-se aa eosg>atibilidade coa as obrigaçúes a saram assumidas, além
de todas os eondiç&es da habilitação e qptalificaçáo exigidas naste Pregio,
durante toda a execução de contrato;

n. Baitir a nots fiscal, constando na aasaa a informação sobra os recursos
utllisados para custeio deste contrato;

o. Traaer ao setor da Bapanho as Hotas Fiscais aceopanhadas das respectivas
eartidSes da natureza fiscal;

p, 8s 08 produtos entregues ferea recusados, e aapross será advertida pera
o cuBpris»nto laadiato de suas obrigações, Ihs sendo concedido o praso máTliwi
da 24 (vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou ^resentando
dafesa nta prazo da 24 (vinte a quatro) botas, sob pena de aplicação da aulta
prevista nesta Bdital e demaie aedidas que se fizarem necessárias.

CtÁDBOIX RONh - CAS OaiUSãÇáBa ORAIS, SOCIAIS, catBRCIAIS B FISCAIS DA VIKCEDORA.
S.lÃ licitanta vencedora caberá, tambám:

e. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenalários s obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obti^ndo-se a
saldá-los na época prépria, vez que os seus empregados não manterão nanhum
vinculo eapregaticlo coa a Secretaria de Saúde da Prefeitura (ámicipal de
Santa Rita, PB; .
Assumir, também, a responsabilidade por todas as provid&neias e obrigações
estabelecidas na legislação especifica de aeldantas de trabalho, quando, em
ocorsdnoia da espécie, fores vitimas os seus ezpregados quando do fomacissnto
do produto ou em conexão coa ele, ainda que acontecido aa dependáncis da
Sacrstaria da Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;
Assumir todos os encargos ds possível demanda txabalhieta, civil ou penal,
relacionadas ao fomeciaento do produto, originariaaente ou vinculada por
prevenção, conexão ou eontlngáncia; a
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comsrcisis
resultantes da adjudicação deste Pregão.
Obter as licençaa, autorizações e franquias necasaáriaa a execução do
contrato pagando os emoluBantea prescritos em lei.

9.2 Deverá a licitanta vencedora observar, ainda:
a. é expressamente proibida A contratação de aervidor pertencente ao quadro de

pessoal ds Seerstaria ds Saúda da Prefeitura >áinicipal da Santa Rita, PB
AsgwTãfcn ^ vAgiftnclA do coiitroto;
B;q>xesaaaBata proibida, também, a veieulação de publioidwle aoeroa deate
Pregão, salvo se houver prévia autorização da Saccetacia de Saúda da Prefeitura
Municipal da santa Rita, FB; a ^ ,

o. Vadada A subcontrataçáo da outra arrasa para o fomeciaento do produto a/ou
serviço objeto desta Pregão.

9.3 A inadi^lAneia da licitanta, com eafarência aos encargos estabelecidos ao subltam anterior,
não transfere a rasponsabilidada por seu pagamento á Secretaria de Saúda da Prefeitura témielpal
de Santa Rita, PS, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitanta vencedor»
renuncia expressamsnte a qualquer vinculo da solidariedade, ativa ou passiva, com a Ssocetaria de
Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB.

CLáUSUIA DÍCIMX - DA ALTBRAÇãO 8 PSSCXSãO DO C0MTRA3O:
10.1 O contrate a sar firmado poderá ser alterado nos casos previstos no nrt. 57 e 65 da

jOSEPH '.».«»« B.666/93, desds que haja interesse da Saeratarla da Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Ri
DOMINGO PB, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão. / i
SOA 10.2 Ho intsrasBo da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, /o v^or
SlLVA-USS^^^^^^^ inicial atualizado do Contrato poderá eer aumentado ou suprimido até o limite de 25% |(vinte«
1759404 i»3539.ora' ciaeo por cento), conforma disposto no Artigo 65, parágrafos 1* e 2*, da 2^1 b*. 6.666/^3.

b.

e.

d.

e.

b.

Comissão PaiTianãnca de LlcltaçSo, Praça Cetülio Vargas. 408, centro - Santa Rita, PB, CEPi 58300-130
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» lioitanta vanoodoxa fica obxigada a acaltar, naa saanas condipftaa lie:
aerAaeiBOB ou supressões q>ie sa flzerea necessários; e
nenbua accóseiBO ou st^cossfto poderá exeeder o limite estabeleoido nesta condição
as supressões resultantes de acordo entre as partes.

b.

-

■\h-s"

10.3 A Inexseuçio total ou parcial do contrato eneeja a soa reeelsáo, eonforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

a. Os casos de roseisáo contratual serfto formalswite motivados nos autos do processo,
assegurado o eontraditário e a an^la defesa.

10.4 A rescisão do oontrato poderá sers
e. determinada por ato unilateral e escrito de Secretaria de Saúde da Prefeitura lemicipai

da Santa Rita, PB, nos casos enameradcs noa incisos I a XII a XVII do artigo 78 da Lei
mencionada, netifieando-se a licitante vencedora com a anteeedáneia mintma de 05 <oinee)
dias; eu . j j ». *«
amigável, por acordo entre as partes, roduslds e termo nesta pregão, desde que neje
conveniência para a Sacretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Sente Rita, PB; ou

e. judicial, nos te^s da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autoriseção esorite e fundamentada
da autoridade contente.

CLÁi;SULA DBCIHA PRIMEIRA - DAS PEKhLIDADES:
Aos fomseedores/eontratadoB que doseu^rirem total ou paroialsente os contratos eslabradoa com a
Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, e aos licitantea que ccmetam etoa
visando a frustrar os objetivos da licitação, serão i^licadaa, penalidades esbiveis fundasantedas na
Lai B.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sanções:

I - Advertência; II - lOilta;
a) 0,3 % (trêa dácimoa por canto) por dia, atá o trigéaimo dia da atraao, aebre o

valor do fomeelaeato
ou serviço não realisedo, ou sobre a et^^ de oronegraaa físico da i^raa não
eunprido;
b) 10 \ (der por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cuao^sioa,
con o ooneequente cancelamento da nota da empenho ou doeunanto equivalente.

III - Suspensão Temporária de participação em licitação e Inpedlmento de contratar com a
Administração, por praxe não siçerlox a 02 (dois) anos;
IV - Declaração do Inideneidada para licitar ou contratar com a Adniniatração Pública,
enquanto perduraram os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
resbllUaçfto perante a própria autoridade que iq)Ueou a penalidade, que será concedida
ee^re que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuixos resultantes a depoia de
decorrido o preso da eançêo aplicada com baee no inclao anterior.

5 1* O valor da multa aplicada, nos tarmos do inciso II, será descontado do valor
da garantia prestada, rstido doe pagamentos devidos pela Attainiatrsção ou cobrado
judieielmenta. sendo corrigida monetariamente, da conformidade com a variação do
IPCA, a partir de termo inicial, atê a data do efetivo recolhimento.
5 2* A pena de ailta poderá ser aplicada a«ulativanente com as demais sanções
restritivas da diraitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei B.666/93 a na
Lei 10.520/02.
S 3'. A contagem do período da atrseo na exeeuçáo dos ajustes aerá reelisede a
partir do primeiro dia útil eubseqaente ao do enoerramento do praso eatabeleoido
para o cumprimento de obrigação.
S 4* A suspensão teiporáxia impedirá o fornecedor da licitar e contratar com a
Administração Pública pelos aeguintae presos:

I- 06 (seis) meses, nos casos da:
a) aplicação da duas penes de advertência, no preso da 12 (dose)
meses, aam que o fomecedor/contratado tenha adotado as medidne
corretivas no praso del-vnnlnedf pela Adminiatração;
b) alteração de quantidade ou qualidade da mercadoria fomacida;

II- 12 (dosa) mesaa, noa casos de:
a) retardamento imetivedo de execução de obre, de serviço, de suee
parcelas ou do fornecimento de bens.
IXI - 24 (vinte e quatro) meses, noa casos de:

s) entregar como verdadeira, mercadoria falelfioada, adulterada,
deteriorada ou danificada;
b) paralisação da aerviço, da dbca eu de fornecimento de bens sem
juata fundamentação e prévia cosBinieação à Administração;
e) praticar ato ilícito visando a frustrar es objetivos de licitação
no êobite da Administração Pública Municipal, eu
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,
frauda fiscal no rocolhimanto da qualquer tributo.

5 5" Será declarado inidõnso, ficando impedido de licitar a contratar com a
Adniniatração Pública, por tampo indeterminado, o fornecedor que:

1- não regulerisar a Inadimplência contratual noa praxes estipulados nos
inolees do parágrafo anterior, ou
XI • dew)netrar pesauix idoneidade para contratar oom a Administração
Pública, em virtude da ato ilícito praticado. ^

6 6* Ha moda lidado pregáe, ao fornecedor que, convocado dentro do praxe da vaidade /.
jOSEPH óe eua proposta, náo eel^urar o contrato, deixar de entregar ou «qixMaat
nnuiMr.ncns"'"'*""^ documentação falsa exigida para o eertama, ensejar o retardamento da exeeúpão
SILVA:12SS17S Objeto, eomportar-sa de modo InldSnao eu cometer frauda fiscal, será itlle
9404 \

Coalssão PemancnCQ do Liclcsçlo, Praça GetOllo Vargsa, 40B, ctntro - Santa Rita, PB, CEP: 68300-130 \



I

'■hí'- ■

ponalldade da iapadlmanto de licitar a contratar cob o Municipio p«^pcaao nao
superior a 05 (cinco) anos, sando doscredonctado do Bistaaa de G^stto
Fomecadorea, sen projuiro das nultas previstas en edital o no contf
copOnações legais, aplicadas e dosadas segundo a naturesa a a gravidaoe
coBiatida.

11.2 A aplicação das sanções adninistrativas penalidades fundaaenUdas na Lei 8.666/93 a na Lei
10.520/02. sáo de coBpetância do ordenador de despesa desta Secretaria. , . « car/o-í a
11.3 A autoridade que aplicar as sanções a penalidades cabíveis, ?
na Lei 10.520/02, doteminarà a publicaçâc do extrato de sua decisão no SenanArio Oficiai, o quai
deverá conter; j

I - nona ou raaào social do fornecedor e núnero de inscrição no Cadastre Hacional de
Pessoas Jurídicas -
CHPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - nome a CPF da todos os sócios;
III - sanção aplicada, co» os respectivos presos do iapediitento; IV - órgão ou entidade
e autoridade que aplicou a sanção;
V - núaaro do processo; e vi - data da publicação.

11.4 Além das penalidades citadas, a licitanto vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelaMn^
de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da Prefeitura
Rita, PB o, no que couber, ás demais penalidades referidas no Capitulo IV da 1^1 " •
11.5 Caraeterisar-ae-á formal recusa ã contratação, podando a Secretaria de saúde da Prefeitur
Municipal da Santa Rita, PB, a seu axclusivo Juíao, convocar os licitantas remanescentes, na
ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual praso, o atM^da
todas as condições editaliciaa para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o lote asseguínM^^p <eineo) dias da convocação da Secretaria de Saúde da Prefeita

Ku-n^lpal de Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tenha retirado e assinado o
tostrumento contratual. . .
d) Após dseotridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a
execução dos serviços ou fornecimento dos bons, objeto desta licitação, no caso de ter eido
solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não

11.6 Além das penalidades eiveis elencadas nos suhitens anteriores, a Lei n . 0.666/93 pcave
ainda puniçâes na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - mçedit, perturbar ou fraudar a realização da qualquer ato de proeediMnto
licitatõrio: Pena - detenção, da 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, o multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição
ou veada do bens ou moccadorisa, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamonto os preços; ^
II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada,
III - entregando una mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da aotcadotia fornecida;
V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a
execução do contrato; Pena - detenção, da 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FI3CA1I8AÇÀ0 E GESTÃO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto do acompanhamento, controle, fiscalização e
representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o<a) SríaK
WftftrrMgMTO ARAÚJO, portador(a) do CPF 032.271.194-04, com lotação fixada na Secretaria Honicipai do
Saúde do Município de Santa Rita - PB. . . . --- -ca aai.
12.2 O fiscal do contrato, o(a) 8t(a) . LUIZA ELSNA DOS 5AMT03 SILVA pOtt«dor(a) "F 657.759.B84
34, com lotação na Secretária Municipal do Saúde do Município de Santa Rita - PB, formalmente desi^ado,
e eoiprovadamonto habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel cumprimento
das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos coaplomentares.

CLÁUStnA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Pata as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rica.
E, por estarem da pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02{dua8) vias, o qual vai aeainado
pelas partas e por duas tastesunhas.

Santa Rita - PB, 01 de Feveceiro de 2021.

5TEMUHHA9 FELO CUNTRATANTE

LUCIAKO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PELO CONTRATADO Aulnjdo de forma dlgiul por
JOSEPH DOMINGOS DA josEm domingos da
SILVA:! 25517S9404 SI1VA12SSI7S910A

Dadoi 3021.03.04 lOjeCOHJJW

PHARMAPLU9 LTDA
CNPJ n* 03.617.043/0001-52

Ccoiisaâo Peiwíne.ite de licitação, Praiço OetúUo Vargas. «08. contro - Santa Rita, PB. CtPi 5S300-130


