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CONTRATO N°: 029/2021

PREGÃO BLEinÔHICO SRP H" 003/2020

TBBMO DE CONTRATO QUE ENTRE 61 CELEBRAM A
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAI.
DE SANTA RITA. POR IH7EBHEDI0 DA SECRETARIA
DE SAÚDE E «P-ai-TH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIREIJ
EPP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO:

CONTRATANTE, e do outro l»do HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRE^— , --M,uia Loia 107 -
94, Situado na Estrada do oncanananto, n» 400 - Edifício Shop "V.
r>.. - CEP 52070-045 - Rooif»-P«. doravanta BÍa^lasnontO CONTRATADO, docidir»

mu i ,»«„« =ontr.to, o ,..1 .. «...rf P.I..
saguintos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO: , _ - . o nnii/9O20 Drocessada
1.l Eato contrato dacorto d. licitaçSo »od.lidada PraqAo Elotr^onioo ° 00^2020.
no. tar»oa d. Lai Fodar.l n- 10.520, da 17 da Julho da
Fadaral n' 9.666, da 21 d. Junho da 1993; Lai Cosçlaoantar n' ̂ 23 jla 14^ Oaz^M «
2006: Docrato Federal n- 3.555, do 08 da Agosto da 2000; D.er.to óut!b"
do .anairo da 2013; Lai Couplamantar 147/2014; Docrato Fador.l n 8-.530^ de 06^ da^ out^^
de 2015; Dacrato n' 9.488 da 31 da agosto da 2018; Dacroto Fadaral n 10.024 de 20 de
sateabro de 2019, a laglslaçio pertinente, consideradas as alterações posteriorea
raforidas nonsaa.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO COíTRATO: _ mworjTAS

Lsqs que ficam faiendo partes integrantes do presente contrato, xndopandente de
tranaeriçAo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: ^ ^ .,bo nn ra^rantoB
3.1 O valor total deste contrato, a baa» do preço proposto, i do M,323.759,00 (Tterentoa
a  ° »..a« ia<i setacentoa a ciouenta e nova reais).

iTiM EsracincAçÁo UIS tOSCA grsi
P»ÇO~~
OSIT.

TOTAL

01

ròmila infantil para Jaetantaa da 0 a 6
Bwaoa. adicionada da prabiétleoa (goa a
íesl. clco aa vitaainaa a Binaraia.
AproAon^^TáOi con 40O4

Lata KBSTLB 400 10,28 M 4.112,00

02

róBula infantil para lactantaa da 6 a 12
BCiaa, (adicienada da prabt6tleol, cito ae
vAtaaUJias 0 ainazaia. Spcaaantatâa:

Lata HBSTLB SOO 11.54 M 5.770,00

03

ronsuia ingaatii para lactantaa da € a ir

Bosas, i base de ptoteine isalida de so]a,
enriquecida coa forro, adicionada do i-
Batienina. Coa protalnaa vmjataia
(proteína iaolada do ao)a * aationina) ,
eacbaidratoa (100« aaitodaattlna). {aonta
da aaeacooa, lactoaa a pratalnaa lietaaa.
Spraaantacão: aabalaaea coa BOOc

Lata HE8TLB «00 43,70 M 17.480,00

OS

FOrauia infantil, para criantaa da 0 a 12
MBaa. rico aa ▼itaainaa a ainoraia, ooa
ata 7«t da lactoaa. Indicado para
ragucgitaçáo. Apceaantaçáo; nbalagaa eca
4D0c.

Lata RBSnE soo 14,94 M 4.482,00

r

07

Fònaula OMU.-olBantac, para laotantaa da
D a 12 aaaas á baao da protalnaa do aora
da loita axtanaasanta hldraliaadap, para
trataaanto da alergia a protaina da loita
da vaca a aoja, San lactoie. Apcaaankacio:

Lata HESTLB soo 7S,«9

(
M 4».89VÔ6N^
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o»

10

13

n

21

3S

38

38

40

e»ib»l«q« 400a.

Ca&posto l«ctao CQB óleos voao^le *
fibras. doasnvelvlxlo esia ritaSLinas o
Blnocaia pasa crianças ata 5 anaa do idado.
Contán pcobióticos a» qiiantldados
adoçuttdas, dhst fonto da cólciOr farrOr
ainco a vlta&ina a. c. a d. laanto da
aaoacoaa a arocsatlaanto. Lata do 800
araaaa.

Coroai para alioontaçio infantil.
Co^loBonte aliisontac, eenposto da cocaaia
pzé-eozido. am pó, eatiquaeido da
Titoiunsa a ainaraia, isanto do glúton.
Ssibalaçaak; sachô a partir do ISOç aa
divoreoo saboroa.

ròioula infantil, coa 100% aailnoicidoa
Itvroa, cen triçlicaridaea da cadaia
Bòdia. dha o ara, para lactantaa o crianças
da priaoira infância (da O a 34 isaaos) para
ascoaaidados diototarápica aspaeificaa,
iBonta do protaina láctaa, lactoaa,
aacacoaa, frucoao, çalactaaa, glutanl.
Carboidrato (aarcpo da çlicoaa, aaidn da
batata o salcedaatrina) aaibalaçoB ao
Bininodo400ç.

JUlAonto para dieta antaral ou oral,
alosontar. nutzieionalaenta ceaplote.
Aplicação: indicada para crianças da 01 a
10 anos, COS alorçia ao laita da vaca a/ou
laito do soja. Caractariaticaa adicionais;
a base da 100% do aBinoicidoa livras a
isanto do oloos do oriçn anisal, da
aacasoao, lactoaa o glúton. AprosantaçAo:
oabalagtffi coa no ainico 400g.
Ilutriçâo oral ou antaral oa pó para
eriançaa a partir da 01 ano da idado,
nutricicnalaonte cosploto, normcnalôricc,
isanto do lactoaa a glúton. Cea diluição
1.0 fccal/cl os diluição padrlo. Cos saber.
Aproaantaçáe: aebalagaa coa no ainiao
400g.
Kutriçáo oral eu oatoral as pó para
crianças a partir da 01 ano do idado.
nutrieionalaonto cosploto. nomoealorico.
iaaato do lactoao o gXuton. Coes diluição
1.0 kcal/al na diluição padrão. Cea sabor.
Aproaantaçâo: asbalagoa eoe no aioiao
400ç.
Féntula liquida, nutricionalaanto
coaplota, biporcalórica, indicada para
oofropataa dialiaadoa, isenta do aacaxoso,
lactoao o çlutan. Ocnaidada calórica 2.0.
Kâxiao da 15% da protaina. Isanto do
laetosa o glúten. Aprosontaçóe: aabalagoB
do no ainiao 200al. ____
nutrição oral liquida, nutrieionalaonto
eo^leto psra nutrição antaral ou oral. o
noraecalórica 1.2kcal/nl; noraoprotélca,
isanta do lactoaa sacareaa a glútan. Cce
fibras. Aproaaatsçào: anbolaçoB padrão 11.
Kutriçãe oral o octaral liquida,
nutrieionalaonto eosçloto para nutrição
antaral, nemocalórica 1.2kcal/al,
norsopcotóica, nonolipidiea, asa fibraa,
laetoflo, glúten a aacaresa. AptaacntaçAo:
aiilislaccB padrão 1000 ai

Paeota

Lata

Lata

WSTLB

Bzsnz

HXSTUt

Hcsns 300

300

200

200

Lata

CO

ms

litro

Kutriçàe oral liquida, nutrieionalaonto
eeeplata para nutrição antaral ou oral,
hiporcalórieo, nonoptotóica o
nosolipidies. Isanto da sacaroto, lactoao
o giúton, Dassidado calorics 1,5 keal/al.
J^raeqntaçâo; OEsbalaqaa padrão 11.
roraula ontoral para nutrição ontoral ou
oral. Indicada para pacientea portadores
da doonça inflaastocla sntaattnsl, coa
nutriontoB ua sua cesspoaiçAo qua favaraca
a coparaçio o ação anti-inflaaatória da
aucosa intostloal. nosaoealórica,
nocnopcotoica, hiperlipidica (auparior o
35% do vat). Isanta da lactoaa, glútan o
fibraa. Apraaentaçio; aabalagaa oca no
*»*"Sao 400 g.

litro

litro

HBSTIB

msTut

Rscns

900

50

1000

mmt

MCSTU

Mssns

400

II.»B

2.6B

125,00

129.00

30.00

11.00

R9 O.605,(

W S36,00

M 25.000,00

M 31.900,00

MIS.000.00

MBSO.OD

12,90

19,90

SOO

900

400

14,90

1>,00

319,00

M12.900.0a

M4.200.00

M 1.290,00

«98.900,00

«9126.000,00

«3 323.198.00

CLMJSUU QUARTA - DO REAJUSTAKEHTO: . _ <
4.1 Oa preços contcatades oío fixos pelo período de ua ono. exceto pere oe casos previato8\
no Art. 65, S§ 5° e «•, da lei 8.666/93. \
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio oconàaico-finaneeiro do contrato, podara ser rastabeliasciqa \
a relação que as partes paetuaran Inicialaente, nos termos do Art. 65, Inciso II, JUinek \\
d, da lei 8.666/93, madiante comprovação documental e raquariaanto expresso do Contraído. \ ̂
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CIÁUSOIA QÜIHT* - DA DOTAÇÃO:
5.1 Aa doopesaa corretio por conU da aoguinta dotação, conatante do orçajsento viganta.

(míDADE ORÇAMENTÁRIA; 02.101 - EUMDO WWICIPAI. DE SAÚDE
PROGRAMAS;

10.122.2605.2041 - HABOTEHÇÃO DOS SERVIÇOS 00 PVNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2605.2051 - ATENÇÃO BÁSICA
10.305.1607.2047 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DST/AIDS
ELEMENTOS OB DESPESA:

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS:

211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

6.1 O pagamento aará mediante EMPENHO, do acordo com aa quantidadaa efotivamanta entre^ea,
apóB a data do rocabimanto definitivo do objeto, pela Comiaaâo do Recabiawnto, mediante
aproaontaçào da Nota Fiscal, conferida o atoatada. o pagamento devera ser efetuado no
prazo máximo do 30 (trinta) diaa apóa a aproaontaçào da Nota Fiscal.
6.2 Oa preços serio fixas e irreajuatóveia noa tormoa da logialaçao em vigor, ^oranto o
vigância deato contrato, aalvo oa caaoe proviatoa no Art. 65, parágrafoa 5 o 6 da i
0,666/93, do forma a aar mantido o Equilihrio Econõiaico-Financeito do Contrato.
6.3 Para ofotivaçâo doa pagamentos respectivos, deverão aer apresentados
aa Faturas o Notas Piscaia, as Certidões Negativas do dãblto CND do IHSS, CRF do FGTS o
com a Pazonda Municipal do domicilio do propenanto, dovidamonta atualizada;
6.40 não cumprimento do subitem anterior, implicará na suataç&o do pagamento que aã ser*
processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado atraso
de pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS S LOCAL DE ENTREGA: • j
a. O Objeto desta licitação deverá ser entregue parcoladamento, mediante a expedição de

solicitação de fomociaento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atení^^ no praso
de 10 (Dez) dias a contar da data do recebimanto da respectiva aoUeitoção.

b. Aa entregas do objeto dasta licitação deverão ser realizadas na Secretaria de Saúde
da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB aituada ã Avenida Flávio Ribeiro Coutinho,
s/n. Centro. CEP: 50.300-220, Santa Rita, PB, no praxo máximo da 10 (dax) dias uteis.
sesqsre contadas a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Eiq>enho. O Horário
de entrega doverá ocorrer no poriodo de OS as 17 hs, do Segunda á sexta-feira.

c. Todas as despesas de transporto, tributos, frota, carregamento, descarregamento,
encargos trabalhistas e providonciários o outros custos decorrentes •
indiretamente do fomeoimanto do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva
cIa GOntCtttAdA. . . .

d. o prazo do vigência do presente contrato será doterminado: até o final do exarcleio
financeiro de 2021, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OA LICITAHTE VENCEDORA:
B.l Caberá a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesao dos roprasontantea/pt^stos e
empregados da CONTRATADA ao local da entrega dos produtos nas depondtocias da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que
devidamente identificados e acotapanhados por representante do CONTRATANTE ;

b  Promover o accoçanhamanto e a fiacalixaçào quando da entrega dos produtos, sob
oa aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro pri^rio as falhas
detectadas e « CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija
medidaa corretivas por parte desta;

c. Comunicar á lieitante vencedora, qualquer Irregularidade no fornecimento dos
produtos e intetrcnçjer imediatamente o fornecimento, se for o caso;

d. Impedir que terceiros forneçam os produtos objato deste Pregão;
e. Prestar as informações e os esclacecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

f. Fiacolisar o contrato no forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
g. Efetuar o pagamento á CONTRATADA em atá 30 (trinta) diaa apò» o atesto da Nota

Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por maio do Setor Competente;
i. Fornecer atestado de capacidade tòcnioa quando solicitado, desde que atendidas

as obrigações contratuais.
B.lCabará á lieitante vencedora:

a. Reapondor, oa relação nos aeus empregados, por todas as despesas
decorrentes da entrega do produto a/ou aorviços, tais como; a)
salários: b) seguros do aeldonte; c) eaxas, ii^oatos • contribuições:
d) indenizações: o) valos-rafolçáo; f) valas-tranaporta; o g» outras
que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, aa seua esfregados idantifiçados por crachá,
quando em trabalho, devendo aubatltuir imodiatamanta qualquer um deles
que seja considerado inconveniente á boa ordem e ás normas
disciplinares da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa
Rita, PB;

c. Respeitar as normas e procedimentos da controle e acesso a
dependências ds Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de SMta
Rita, PB; '

d. Responder pelo# danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa eu dolo, durante a entrega de produto; não
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oxcluindo ou reduzindo assa reaponsabilidada a fiscalizai
aeoBpanhaaanto pela Secretaria Municipal da Saúda;

a. ttespondar, ainda, per quaisquer danos causados dire
bens da propriedade da SocceCaria de Saúdo da Pcefaitura Munic^
Santa Rita, PB, quando esses tanhao sido ocasionados por
osapreqadoa durante a entrega do produto;

t. Entragat os produtos «áxisio de 10 (dez) diaa, contados a partir
da data da assinatura do contrato/aaponho- O deacuBpriaianto ao prato
citado sujeitará a empresa contratada á penalidade da multa.

g. Encarrega-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. Ho ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento
fiscal válido correspondente ao fornecimento,

t. Ceanuiicar a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB, por escrito, qualquer anorsalldado de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

J. Justificar, no caso de doscumpriraento do prato citado no item
anterior ou parslisoçáo do fornecimento, por escrito, em até 24 horas
contadas da entrega frustrada;

k. Comunicar ao COHTRATAMTE, por escrito, se verificar oondiçôoa
que possam prejudicar a preataçAo ou a imínáneia de fatos que possam
intarforir na perfeita execução deate contrato, bem como atrase ou
paralisação do fornocimento apresentando raxôae juatificadoras, as
quais serão objeto de análise, que poderão ser ou não aceitas pelo
Contratante;

l. Encontzar-se em dia com as obrigaçãei fiscais, em conformidade
cem o previate no procodimento licitatório;

m. Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, além do todaa aa condições de habilitação e qualificação
exigidas neste Pregão, dursnta toda a execução do contrato;

n, Emitir a nota fiecal, constando na mesma a informação sobro os
racursos utilisados para custeio deste contrato;

0. Trazer ao setor de Empenho as Notas Fiscais acospsnhadaa das
respectivas csrtidões de natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues forem recusados, a empresa aerã
advertida para o cumprijsonto imediato do suas obrigações, lhe sendo
concedido o prazo máximo de 24 (vinte o quatro) horas, efetivando a
troca dos produtos ou apresentando defesa num prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, sob pana de aplicação da multa prevista oeste Edital e
demais medidas que se fizerem necessárias.

CLÀUSÜIA HOHA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, CtMERCIAIS 8 FISCAIS DA VEHCEDORA.
9.1 À licitanta vencedora caberá, também:

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos ptovidenciatlos e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-sa a saldá-los na época própria, vez que os sous
Qsqiregados não siantorâo nenhum vinculo ompregaticio com a Secretaria
de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

b. Aasuaiir, tambóm, a tosponsabilidada por todas os providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentas de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os sous
e^regsdos quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência da Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB; . . .

c. Assumir todos os encargos da possival demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas ao fomacimante do produto, originacismante ou
vinculada per prevenção, conexão ou contingência; a

d. Assumir, ainda, a rosponsabilidads pelos encargos fiscais a
comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão,

o. Obter todas as licenças, autorizações o franquias necessãrias ã
execução do contrato pagando os emolustentos prescritos em lei.

9.2 Deverá a licitanta vencedora observar, ainda;

a. È expressamente proibida á contratação do servidor pertencente so
quadro da peaaoal da Seccetaria da Saúdo da Prefeitura Municipal da
Santa Rita, PB durante a vigência do contrato;

b. Expreaaamonte proibida, também, a vaiculnçào da publicidade aceros
deste Pregão, salvo so houver prévia autorização da Ssorstaria do
Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB: e

c. Vedada ã subcontratação da outra empresa para o fornecimento do
produto a/ou serviço objeto desta Pregão.

9.3 A inadimplência da licitanta, com rofecéncia aoa encargea estabelecidos no subitom
anterior, não transfere a responsabilidade por sou pagamento á Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal ds Santa Rita, PB, nem podará onerar o objeto deete Pregão, razão
pela qual a licitanta vencedora renuncia expreaaamente a qualquer vinculo de soliderieda^,
ativa ou passiva, com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB<'^

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CCK7RATO: ^
10.1 O contrate a ser firmado poderã aor alterado noa casos previstos no art, 57 e 65
da Lei 0.666/93, deade que haja interease da Secretaria de Saúde da Prefeitura MuiUcipal
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do Santa Rita, PB, eoa a aprasantaçie daa davidaa jnatifieativaa adequada» a aat
10.2 Ho lnt«x«»ae da secretaria de SaOdo da Prefeitura Municipal da Santa Ritj
valor inicial atuallsado do Contrato podari ser amontado eu soprlaido até o !
25% (vinte a nince por cento), eonforee difpoeto no Artiçe 65, parAgrafo» 1
I.OÍ n*. 8.666/93.

a. a lieitanta vencedora fica obrigada a aoeitar, naa mesma» eondipdea lioit
o» acrAsclmo» ou flopre»8de» que »e fiseres neceaaârioa; e

b. aeefana acrAsoiao ou aupreseSe podará exceder o limite estabelecido neeta eondiçio,
exceto a» st^rassõe» resultantes da acordo entre as parte».

10.3 A inaxeeuçAo total ou parcial do contrato enseja a sua reaoislo, conforma disposto
nes artigos 77 a 80 da Lei ao B.666/93.

a. Os oasos da resciaâo contratual sarto formalsMata motivadoa noa autoa do preeeaao,
aaaagurado o contraditário a a aapla dafaaa.

10.4 A reseia&o do contrato podará ser:
a. dataminada por ato unilateral e eaerito da Baerstaria da Saúda da Prefeitura

Municipal de Santa Rita, PB, nes ossos anumarsdos nos Incises l a XXI a XVIZ do
artigo 7B da aonoienada, notificando-ae a lioitanta vencedora cem a
ftntâcodânoift 05 (cinco) diu; ou

b. amigával, por acordo entra as partas, rednsida a termo nesta Pragio, daada qna
haja conveniência para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa
Rita, re; ou

o. judicial, nos termos da legialagáo vigente pertinente a matéria.
10.5 A reseisáo aetolnletretive ou amigável será precedida de autorisaçAo escrita a
fundemantada da autoridad» ee^etente.

CLtoSOLA D&C2MA PRIKBZRA • 0A8 PEKALIDADBS: , ^
Aoa fomacedores/eontratedo» que dascBSçriron total ou parcialmente oa contratoa^l^radoe
cem a Secretaria da Saúde da Prafoitura Municipal do Santa Rita, PB, e aos lioltan^ y»
cometam atos visando a frustrar oa objetivos da lieitaçSo, serão apliesdss, penalidades
esbivais fundamentadas na Lai 8.666/93 a na Lei 10.520/02, aa aeguintaa aangôaai

I - Advertência; II - Multa;

a) 0,3 % (trás dAoimos por cento) por dia, até o trlgésime dia da atraao,
aobre o valor do fomaolmanto

eu serviço náo realitado, ou aobra a atspa do cronegrama físico da
obras n4o ouaprido; ^ . __
b) 10 % (dar por cento) sobra o valor total ou paroial da obriygéo nao
«parida, com o ecnaaquenta osnoelsmantc da nota da acanho ou deemnto

III - ^^sáo tw^rária da participação a licitação a inpndl manto da
contratar com a fctainistraçio, por praso nâo superior s 02 (dois)
IV - Declaração de Inidonoidada para licitar ou contratar cem a Administração
Pública, enquanto perdurarem os moUvo» determinantes de puniçáo ou sté «T»
promovida a reabilitação perante a prépria autoridade que ®
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
prajuixos resultantes a dapoi» da decorrido o praso da aançàe aplicada com base
no i ci ^ valor da multa aplicada, noa temos do inciso II, será dssccnta^

do valor da garantia prestada, retido dos pagamutos
Administrsçáo ou eobrsdo Judicial—nte, sondo corri^
de com a variaçáo do IPCA, a partir do termo inicial, até a
data do efetivo rooolbimonto.
S 2® A oene do multa poderá ser aplioads oomxilstlvsmente eom — damMS

restritivas da direitos penalidades cabivola fundsmantodaa na lei
e.666/93 a na Lai 10.520/02. ^rá
< 3® A contagem do período da atraso na axeeugáo doa ajuataa sara
eealissda a partir do primeiro dia útil subaeqOenta «o do ene—ramonto
do Bxase estabelecido para o cua^rlmante da obrigação.
S 4® A suspensio tm^rária liq>adirá o fornecedor de licita* a contratar
com a Aitainiatraçáo Pública pelos saguintM presos;

I- 06 (seis) masas. nos casos da:
a) aplicação da duas pesas da advertência, no praso da 12
(dosa) —saa, a— que o fomacador/eontratado ten^
adotado aa madidM corretivas no praso determinado pela
Adminlatxaçáo; ^
b) alteração da quantidade ou quelidada da meroacosia
fonacida;

XI- 12 (dose) —soa, nos oasos de:
a) retardamento imetivade da execução de obra, de aerviço, de
aues parcelas eu do fomeeimento da bens.
XIS - 24 (vinte e quatro) —aaa, noa oaaes da:

a) entregar ecmo vordadolra, mereadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) parallsaçáo de serviço, de obra ou da fomaolmanto da
bena ecm juata fundaaenbaçáo a prévia oomoaioaçêo
AdminiatraçAo;

e) praticar ato ilícito visando n frustrar os objativoa
lieitsçio no âmbito da Adminlatraçao Públiea Minicip^,
d) sofrar eondanaçAo dafinitiva por praticar, por. maii
deloao, frauda flacei no recolhi—nto de quelquer triste

8 S® Será declarado tnldéneo, ficando Impadido de licitar e contratar cem
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a Adminiatraçio Pública, por tao^o indeteminado, o fornecedor

I- nôo roQUlarizar a inadimplincia contratual nos
estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou
II- demonstrar náo possuir idoneidade para contratar
Adminiatraçio Pública, em virtude de ato ilicito praticado.

S 6' Ha nodalldada progáo. ao fornecedor quo. convocado dentro do .
da validado do sua proposta, nio colebrar o contrato, delrar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da axacuçào do aeu objeto, comportar-se de modo inidônoo ou
ecaeter fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitas
e contratar com o Município por prazo náo superior a OS (cinco) anos,
sendo descredonciado do Siatema do Cadastro da romacedoros, sem prejuízo
das multas previstss em edital e no contrato e da# cominaçôes legais,
aplicadas a dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sançòos aítainistratlvas penalidadas fundamentadas na bei 8.666/93
a na Lei 10.S20/02. s&o de co^ténela do ordenados de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade quo aplicar as sanções e penalidade# cabivats, fundamentais no Lei
8.666/93 a na Lei 10.520/02. determinará a publicaçAo do extrato de aua decisão no
Semanário Oficial, o qual deverá conter: „

I - nome ou razào social do fornocodor o número de inseriçío no cadastro
Hacional do Possoss Jurídicas -
CHPJ ou no Cadastro do Pessoas Físicas - CPP;
II - nome e CPP de todos os sócios; „„
III - sançio aplicada, com os respectivos prazos de iapedimento; IV - ôrgto
entidade a autoridade quo aplicou a ssnçie;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Alto das penalidades citadas, a licitante veneadora fitorá "
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro da Fornetodores -
Municipal de Santa Rita, PB o, no que couber, ás demais penalidades referidas no Capitulo

".^C^racMriiar-sl-á fo™^ recusa a contrataçàc, podendo a ^
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a aeu exclusivo Juízo,
remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na
^^al praz;. e atendidas toda# as condições «litalici»# para fornecimento do objeto
licitado ou antio cancelar o lote as seguintes hipóteses: d» saúde da

c) Apóa decorridoa 05 (cinco) dias da convocação da ^tctmttoia to to
Pretoitura Municipal de Sante Rita, PB sem que a licitante v«,cetora tenha retirado
a assinado o instrumento contratual.
d) Após decorridos 05 (cinco) dias to assinatura de contrato, nt ítíe
a oxeeuçAo dos aorviços ou fornecimento dos bens. objeto atraso
de ter sido solicitada, sem justificativa to atraso ou com justificativa to atraso
náo aceita, o crx/o'?

11.6 Alto das penalidades eivei# elencadsa nos subitens anteriores, a Lei n . 8.6e6/«
prevê ainda punições na esfera criminal, sanáo vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realizaçào
procedimento licitatòrio: Pena - detenção, de 06 (seis) neaes a 02
(doia) anos, e multa, . . .. j»

Art. 96 - Fraudar, em prejuizo to Pazonto Pública, licitação instaurada pare
aquísiçAo ou vento do bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente;

I- elevando artitrariamonte os preços; - , .j.
II- vendendo, como verdadeira ou porfoita, mercadoria falsificada
totariorato; IIX - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substAncia, qualidade ou quantidade to mercadoria

f on^âcldA» .

V - tornando, por qualquer modo, injuotamente, mais onarosa a proposto
ou a execuç&o do contrato: Pena - detenção, to 03 (três) a 06 (aeis) ano ,
a multa.

CLÁU80XA DÉCIMA SECUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GEStÃO DO CÍWTRATO

12.1 A execução to contrato será objeto to acompanhsmonto, controlo, fiscalização o avaliação
por representante to Contratante, designamos para Oeator do presente
°'T"CA CERVASIO BENJáMIM. pottodor(a) do CPP 701.OOO.214-25, CO» lotação fixada na secretaria
Municipal to Saudo do Município da Santo Rito - PB.
12.2 O fiscal do contrato. o(a) Sr(a). LUIZA ELEHA noa SAMTOS SILVA ^rtodor(a) to CPP
299 647.414-72. com lotação na Seecotàrla Municipal de Saúde do Município to Santo Rita
PB, formalmente toaignndo, e cemprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, sera
o respcneável polo fiel cusqjrimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos eoa^lamentoros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes toste contrato, as partes alegam o Poro to Comarca oe
Santa Rito. I

TERESA DUARTE DE
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Z, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(dua8) viaa, o qual
assinado pelas partes e por duas testemunhas. ^ ,

01 de Fevereiro de 2021Santa Rita

TESTEMUlOUlS

\

PSLO COHTRXT

LUCZRRO o/bMEIWÍ

PSLO COHTRRTADO

TERESA DUARTE DE Asslnadodeforma dignai porTEBESADUAHTEDE
SANTANA:12699268453

5ANTANA:t26M26MS3

Dados; 2021.02.0415:37:23 <I3'00'
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