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eSTADO DA PAMÍBA

PREFEITOM KWICIPAL DE SAHTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

IM

CONTRATO N»; 042/2021

PBEQÃO ELETRÔNICO SRP H" 003/2020 .
TERMO OE CWTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUÍIICIPAL
DE SANTA RITA, POR IHTBBHEOIO DA SECRETARIA
DE SAÚDE E CCTffiRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
NUTRICIOHAIS E CUIDADOS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONnJRHB
DISCRIMINADO KBSTS IHSTRUHBHTO NA FORMA
ABAIXO;

Paio pcoannte instruBonto particular da contrato, da um lado o Sacrotaria Municipal do Saudo
da Santa Rita • inaccita no CMPJ/KF aob o n' n* 00.694.222/0001-63, aituada á Avonida PlaviO
Ribaito Coutinho, a/n, Contro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, nesta ato roptosantada paio
SacratâtiO, Luciano Cotraia Carneiro. CPF n» 027.071.464-04, doravante aioploamonte
CONTRATANTE, e do outro lado COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS KUTRICIOUAIS E CUIDADOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ n" 16.925.732/0001-22, R RODRIGUES ALVES, H" 3B4, PRATA - CEP 50.400-
550 - CAMPINA GRAHDrE - PB. doravante ainplesaMnte CONTRATADO, decidira» ao partes
contratantes asainat o presente contrato, o qual se reaarà pelas elàuaulaa o condições
sequintas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS 00 CONTRATO:
1.1 Este contrato docotro da llcitaçAo nodaltdada Precie Eletrônico n° 003/2020, procasaada
nos tormoa da Lei Federal n' 10.520, do 17 do Julho de 2002 e aubaidiariamonte a Lei
Federal n" 8.666, do 21 de Junho de 1993; Lei CoBploaantar n* 123. de 14 do Dozoabro ̂
2006; Decreto Fodacal n° 3.555, da 08 da Aqoato do 2000; Decreto Federal n' 7.892, de 23
de lanairo de 2013; Lei Comploaontar 147/2014; Decreto Fodotal n 8.530 de 06 do outubro
do 2015; Decreto n° 9.488 de 31 de sqosto de 2018; Decreto Federal n' 10.024 do 20 do
setembro do 2019. o loçislaçio pertinente, consideradas aa alterações posteriorea daa
rofori.daa neraaa.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1 O preaonto contrato tom por objeto: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DIETAS COiPLETAS,
PARA NUTRIÇÃO ORAL E EKTERAL. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA RITA, PB.

2.1.0 fomeciaonto dovorà obedecer rigorosamente As condições esprasaaa neste instrumento,
ptepoata aproaontada, Preqáo Elottònico n° 003/2020 e instruções do Contratante, documentos
eaaas que ficam fazendo partes integrantes de presente contrato, independente de
transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valer total desta contrato, a base de preço proposto, ó da RS 40.480.00 (Quarenta
mil quatrocentoa e oitenta reaial.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO OHIT, TOTAL

29 Dieta em pé onteral/orsl
nutricianalBsnto completa,

polimorica, dilüiçòo padrão
1.Okcal/ml, para adultos sen
Isetoso e com aabor, 1004
éleoa vogetaiB. AproBontação:
osbalagam com no mínimo OSOg.
Enaure 400ç

Lata 400 31,65 RS 12.660,00

32 Nutrição oral, hiporcalórica

(1.5 cal/ml) normoprotêiea,
isenta de lactoae, aaborea.

Aprosontaçao: embalagem
padrAo 200b1 - enaure plua 200

ml

Fcasee 400 6.40 RS 2.560,00

36 Fórmula nutricionalmonte

coa:plata om pò,
nomocalòrica, normoprotóica,
para paclontoa portadoras do

diabatofl tipo 1 e/ou 2 ou com
neceasidado de controle

glicôfflico. Cem fibras. Zaonto
do sacaroBO, lactoae e

glúten. Apreaontaçao;

ombalagoffl padrAo - 400g -

glucerna 400g

Lata 200 44,30 Rse.eso.oo

r
37 Hucciçao oral liquida

nutricienalmanto eoaç>lata.

Caiu 500 7,00 R93.500,0^



nonzocalórica, normoprotéies
a  hiperproteica para

pacientes portadores de
diabetes tipo 1 e/ou 2 ou com
necessidade de controle

glicãmico. Com fibras
solúveis e inaolúveis. Isenta

de sscaroae e glúten.
Apresentação: embalagem
mínimo 2D0ial - glucoma ar 200
nl

41

i

Alimento para nutrição
entatal nutricionalmnnte

completo, normocalórico e
hiperprotoico, aupleaentado
com arginina. Alto teor de
micronutnentes relacionados

(zinco, vitaminas s, c s o).

Isento de sacarose. lactoae e

glúten. Apresentação;
embalagem padrão 1 litro.
Pecative

Litro 300 43,00 R9 12.900,00

RS 40.480,00

CLÁUSULA QUARTA - DO KSAJUSTAMEHTO;
4.1 Os preços contratados sio fisos polo poriodo do ua ano, oxeeto para os casoa proviatoa
no Art. 65, 55 S* o 6*. da Loi 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o dosequtlibrio econõaico-finaneoiro do contrato, podará aor reataboloeida
g rolaçáo quo as partea pactusrajs inicialmento, nos torDOS do Art. 65, Znciao II, Alinea
d, da Loi 8.666/93, modianco cocyrowação docuitancel o requarmonto oicpcoaao do Contratado.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÁOt
5.1 As despesas correrão por conta da sequjinte dotaçáo, constante do orçamento vigente:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.101 - FUNDO WJHICTPAL DE SAUOE
PROGRAMAS:

10.122.2605.2041 - KAHUTEHpiO DOS SERVIÇOS DO FUKDO MUNICIPAL DB SAÚDE
10.301.2605.2051 - ATENÇÃO BÁSICA
10.305.1607.2047 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DST/A109
ELEMENTOS DE DESPESA:

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS:

211 - RECURSOS PROPRlOS

214 - RECURSO FEDERAL

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

6.10 pagoaento será mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivaiscnte entregues,
spÓB a data do racabioonto definitivo de objeto, pula Comissão ds Recebusento, mediante
apresentação da Nota Fiscal, cenfatida e atestada. O pagamento davetã ser efetuado no
praxe oãxine do 30 (trinta) diaa spós a apresentação da Nota Fiscal.
6.2 Os preços aorão fixos o irreajustãveis noa tensos da legislação em vigor, durante a
vigóncla desta contrato, salvo oa easoa previatos no Art. 65, parágrafos 5' e 6° da Lei
8,666/93, de forma a sar mantido o Equilíbrio Beonãmico-Financeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação doa pagamentos respectivos, deverão aer apresontadoo juntamonta com
aa Faturas o Notas Fiacais, as Certidões Negativas do débito CHD do INSS, CHF do FGTS e
com a Fazenda Municipal do dooúcílio do proponente, devidamente atualisada;
6.4 O não cximprimento do aubitem anterior, implicará na sustaçèo do pagamento que aó será
processado após a aprosantaçáo das referidas certidãos, não podendo ser consideredo atraso
da pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:

a. O objeto desta licitação deverá ser entregue parcoladamente. mediante a expedição do
solicitação de fornecimento pelo Setor Cos^tente, a qual devora ser atendida no prazo
máximo da 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.

b. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria de Saúde
da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PS aituada ã Avenida Flãvie Ribeiro Coutinho,
s/n. Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
sempre contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho. O Horário
do entrega dovarâ ocorrer no período do 09 às 17 hs, de Segunda ã sexta-feira.

e. Tedss as despesas do transporto, tributos, freto, carregamento, descacregamento,
encargos trabalhistas e previdenciãrlos e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do obceco doata licitação, correrão por conta exclusiva
da contretada.

d. O prazo do vigência do presente contrato será datocminodo: atá o final do exarcicio
financeiro do 2021, considerado da data de sua assinatura,

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITAH7E VENCEDORA:

8,1 Caberá a Socrotaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB:

a. Pemicir durante a vigência de Contrato, o aeotao dos repiasentantea/psepostqs^a^
empregados da contratada ao local de entrega dos produtos nas dependências

OJ



Secretaria da Saúda da Prefeitura tfanielpal de Santa Rita, PB, deade^
darldaoento idantificados a aeoi^aahadaB por rspreaeatante doCCWtRMMílE;

b. ProBsver o acoepaahaaanto e a Siaealitaçio qoands da aotrega doa pcodutoa,
os aspoetoa quantitativo o qualitativo, anotando aa registro pr^rio as £a
dateotsdas o nH,% à COHTMXMA a eeorsiaeia de qualquer fato que -
Bsdidas eanstlvos por parte doata;

e. "•'lar 1 Uoitante veaoadora, qualquer ictegulatidada oe tomeoiaento
produto* a intarzoi^r ImsdlataBenta o fomaclaanto, se for o caso:

d. Xapedir qua terceiros foraeqait os produtos ̂ jato desta PreqSo/
a. Prestar as infoxBaçSas o os ssolareciaentos que venham a eer eolioitadea pela

C«<TMS»OA;

f. Fiacalisar o contrate na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/Í3;
g. Efetuar e pagamento & COHTMTADA em atd 30 (trinta) dias spds o atesto da Koto

fiaoal/ Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar a exeeuçSo do objeto deste Contrato, por maio do Botor Co^otonte:
i. Fomaeor atestado da capaoidsda tSeniea quando solicitado, dasdo qoa atondldas

as obrigaçdas ooatrstuais.
S.lcaberA i licitante vencedora:

a. Raaponder, « relaçio aos seus empregados, por todas as dospesas
dacerrentea da entrega da produto e/eu serviços, tais como: a)
salários; b) sagure* da acidenta; o) taxas, impostos o eontribuiçdee;
d> tndaaisaçtes; e) valaa-refelçio; f> vales-trsnsporte; e g) entras
qua por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Oeveno;

b. Manter, ainda, es seus empregados identificados por crachá,
quando em trabalho, devendo substituir imediatamoata qualquer a dalaa
qua aaja S boa ordv a ás nonas
disciplinara* da secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Sante
Rita, FB;

e. Rospoitar as normas e procedimentos de controle o acesso ás
dapendAaeias da Soerataeia de Saúda da Prefeitura Municipal da Santa
Rita, PB;

d. AoBpondes pelos danes causado* diretamente a v ou e teroeirea,
daeerrantaa de sua culpa ou dolo, dnranta a entrega do produto, nSe
esoluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fisoalisaçâo eu o
acempanhaBonto pela Secretaria Municipal de Saúde;

a. Roapondar, ainde, por quaiaquar danos causados diretamente e
bens de propriedade de SoozctariB de Saúde de Prefeitura ttinlcipal da
Santa Rita, FB, quando aaaea tenham aido eeaaionadea por Mus
empregados durante e entrega do produte;

f. Entregar oe produtos másino de 10 (dai) diea, contados a partir
da data de aasinatura do ceatrato/smrnnho. O descumprimento eo prazo
citado aujeitacá a ■aprasa contratada á penalidade de multa.

g. Knearrega-so da enteega dos itens adquiridee, arcando eoe
qmalquer custo advindo do transporto, carga, deacarga, bem como
qualquer serviço relativo ao procedisento de entrega.

h. Mo ato de entrega de objeto, deverá aer apresentado doeumento
fiscal válido correspondente ao fomaelmento.

1. ComunittT a Secretaria da Saúdo da Prefeitura Municipal dn Sante
Rita, PB, per escrito, qualquer anoBialidade de caráter urgente e
preatar ea eaelareeiBontos que julgar neceaaárlo;

j. Juetificar, no case da deaeumpelBoato de preso citado no item
anterior eu paralisaçlo de fomeelBacCo, per escrito, ea atá 24 heras
contada* d* entrega frustrada;

k. Comunicar ao COHTRAXAHTE, per escrito, ao verificar ooodiçSes
que poasaa prejudicar a prestaçáe ou a imintneia de fatos que peasam
ioterforir na perfoita axeeuçáe daate contrato, bem como atraao ou
paralisaçSo do focneelmente apresentando raitos justlflcadoras, aa
quaia aaráe objeto de anillaa, que poderáo aer eu náo eeeites pele
Contratante;

1. Enoontsar-ae em dia oce as obrigaçSes fiseais, em eenfoimidade
cem o previsto no procediaante lícitatúrie;

m. Manter-se am co^atibilidada com as obcigapSea a sersm
assumidas, alén de todas aa eendiçSea da babilitsgio e qealificaçBo
exigidas nesta Pzogio, durante toda a execução de ecatrate;

n. Saitlr a neta fiscal, eeneeande na mesma a infomç&e sobre o*
rocuzaos utilisados para custeio deste eentrato;

e. Trazer ao setor de a^eaho aa Motas Fiaesis somqvanhaflas das
respeetivas cortideas do naturesa fiscal;

p. Se es prodotos entregues ferem rooussdes, e e^mae será
advertida para e o^rlmento imediato de suaa obrigapAos, lhe sendo

o pcaae misime do 24 (vinte e quatro) horoa, efetivando a
troca dos produtea ou apteaontende dafeae na preso de 24 (vinte e
quatro) heras, sob pena da aplieaçáe da multa prevista nesta Edital e
demais medidas que se fisara naeessáriaa.

CLáUSUIA KOHX - DAS OBRlOACftBS OBRAIS, SOCXAIB, COMERCZAZS E FISCAIS OA VENCEDORA.
9.1 X Uoitante vencedora cabaré, também:

a. Aeoumlr a responeabilidsda por todos os encargos pravidonciários a
obrlgaçSaa sociais previstos na legialaçáo social e trabalhista am
vigor, ebrigando-ao a saldá-los na ápoea própria, vus que es aauí
a^regadoa náa mantario nonhin vinonlo «mpregatioto oca a Saeratjarla



do Saúdo da profaxtura Municipal do Santa Rita, PB;
b. Aaauair, taabéo. a responsabilidade por todas as prowidòned

obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidontr
trabalho, quando, es ocorrência da espécie, forca vitiaas
e:q>r«9Bdos quando do Comeciaento do produto ou ea conexão ceffl^
ainda que acontecido ca dependência da Secretaria de Saúde
Prefeitura Municipal do Santa Rita, PD;

c. Assumir todos os encargos da possível dosmnda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas ao fomecioanto do produto, originaríaaento ou
vinculada por pcovançêo. conoxão ou contingência; a

d. AssusU-r, ainda, a responsabilidade paios encargos fiacaia o
eoaerciaiB rosultantes da ad^udicaçio deste Pregão.

o. Obtor todas oa licenças, autorírsçòes e franquias necessárias á
exocução do contrato pagando os eaoluaontos prescritos ea lei.

9.2 Deverá a licitanto vencedora observar, ainda:
a. E oxprsBsaaonto proibida a contratação do servidor pertencente ao

quadro de pessoal da Socrotaria do Saúde d« Prefeitura Municipal do
Santa Rita, PB durante a vigência do contrato;

b. Exproaaaaento proibida, taabéa. a voiculagáo do publicidade acerca
deste Pregão, salvo se houver prévia autorização da Secretaria de
Saúde da Prcfoiturs Municipal de Santa Rita, PB; e

e. Vedada à aubcontrataçâo da outra esproae para o fornecisionto do
produto e/ou serviço objeto deste Pregão.

9.3 A inadiaplència ds licitanto, eoa referência aos encargos estabelecidos no subitea
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagsaento s Secroteris do Saúda da
Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB, noa poderá onerar o objeto deste Pregão, razão
pela qual a licicanto vencedora renuncia cxprcasasMinte a qualquer vinculo de solidariedade,
utiva ou passiva, coo a Secretaria de Saúdo da Prefeitura Municipal de Santa Ritá, PB.

CLAUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 O contrato a soe firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65
da Lei 8.666/93, doado que haja intorosBO ds Socrsbaris do Saudo da Prefeitura Municipal
de Santa Rita. PB, coa a apresentação das devidas juatifioativas adequadas a esto Pregão.
10.2 No intoreoso da Socrotaria do Saúdo da Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB. o
valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o liisito da
254 (vinto e cinco por canto), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos l* o 2', da
Lei n°. 8.666/93.

a. a licitanto vencedora fica obrigada a aceitar, nas Msaas condições licitadas.
03 acEOseiaes eu supressões que se fizerem necessários; a

b. nonhua screseioo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neats condição,
exceto as supressões resultances do acordo entre ss partos.

10.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 s 60 da Lei no 8.666/93.

a. Os casos do rescisão contratual serão fornslsuinte motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla dofosa.

10.4 A rescisão do contrato podorá ser:
a. dotoroinada por ato unllatoral o escrito da Secretaria de Seúde da Prefeitura

Municipal do Santa Rita. PB. noa casos enumerados noa incisos 1 a XII e XVII do
artigo 78 da Lei mencionada, notlficando-se a licitanto voncedora coa a
antocodòncia mínima do 05 (oinco) diss; ou

b. amigavol, por acordo entro as partos, reduzida a termo neste Pregão, desde que
haja convoniòncia pars a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa
futia, PB; ou

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigãval será precedida de autorização escrita a
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
Aos fornecedores/oontratados que deocumpnrem total ou parcialmente os contratos celebrados
com s Secretaria do Saúdo da Prefeitura Municipal de Ssnta Rita. PO, e aos licitantes quo
cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão splieadss, penalidades
eabivois fundamentadas na Loi 8.666/93 a na Lei 10.520/02, as seguintes sançOes:

I - Advorténeia; II - Multa;

a)0,3 4 (três décimos por cento) por dia, até o tcigesiae dia de etraso,
sobre o valor do fornecimento

ou serviço não realizado, ou sobro a etapa do cronograata fisico de
obras não cumprido;

bl 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida, com o oonsoquonto cancelamento ds nota do esipenho ou documento
oquivalonte.

III - Susponsão Tomporãria do psrticipaçso em licitação o impodimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Oocloroçáo de Inidoneídndo psra licitar ou contratar com a Admlniatração
Pública, onqusnto perdurarem os tootivos dateminantos ds punição ou até que seja
promovida a reabilitação poranto a própria autoridada que aplicou a penalidade,
que será concedida sazçira quo o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada coa base,
no inciae anterior.



5 1* o v«loE da Bulta aplicada, ooa taiaoa d® inciao ZI, aaté daieeaj
da valor da soraatia praatada, ratido doa pagaaantoa davidos
AAlniatraçio ou cobrado judlcialsonto, aaodo corrigida nonatariaa
da coofeeBidadn coa a variaçdo do IKk, a partir do tarso inicial, a^

do afotivo racolhisanto.
S 2* A pana do multa podará aar aplicada ensnlativaaento cos as
sançdos roatcitivas da diraitoa panalldadoa eabiveis fundmaantada»
B.6S6/93 a na Lai 10.520/02.
S 3*. A contBgsn do pariodo da atraso na exaoupie doa o)uotas sara
raalisada a partir do prisairo dia 4til aubsaqOenta ao do «aoarrasanto
do praso aatabolocido para e ei^prisanto da obrigsçio.
5 4* A susponaáo tsivoriria iapadiri o fomacadsr do licitar o eoatcatar
COS a AAolnlatraçâo Pública paios aaguintaa praaea:

X- 06 (aais) Boaaa, nos caaoa do:
a) ̂licBçáo da duas panaa do advartdncia, no praso da 13
(doto] Bosaa, aw qno o Cetnacodat/eoatratado tanba
adobado sa sadidas oorrotivas no prazo dotarsinado pola
A^nlatrapio;

b] altaraçio da quantidade eu qualidads do soreadoria
fiomoclda;

tZ- 13 (doto) aasaa, noa caaoa da:
a) rotardsaanto isotivado da azaooçio do ̂ ra, ds astrlgo, do
suas pazcslaa ou do fomaclBonto da bons,
IZI - 24 (vinto o quatro) saaos, noa casos do:

a) antrmqar cose vordadaira, amreadoria falsificada,
adultmrada, dataziorsda ou danificada;
b) parallsapio do serviço, do cbra eu da fonoelBonte do
bans asa justa fondasantaçto a pràvia eosnnlcsçAe 4
AdninlstfaçÁe;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar oa ebjstives de
licitaçio ne ftabito da Ad:dAÍatraçao Pública Huaioipal, ou
d) sofrer eondenaçáo dafinlUva per praticar, por saio
doloso, frauda fiscal ao rocolhiaento da qnalquer tributo.

g S* 8ar4 deelaroite inidteae, ficando li^odido da licitar a ceatrater ow
a Ateiniatraçâo Pública, por taspo indatontlnidn, o fomeeodor quo:

j. ato regularizar a inadi^lènoia contratual noa prasea
estipulados nos incisos do parágrafo antorier, ou
II- doBonatrar náo possuir idonoidada para contratar cos a
Ateiniatrapáo Pública, oa virtude da ato ilieito praticado.

S 6* Ka sedalidade pregão, ao femoceder que, convocado dentro do praso
de validado de sua proposta, náo eelabrar o contrato, daimar de entregar
ou apresantax doeaentaçáo falas nzigida para o eartase, onsojar e
retardaseoto da axeonçto do sau ebjato, cosportar-ae da modo inidineo ou
eesoter fraude fiscal, será aplicada p«;alidado de litpedlannto da licitar
o contratar coa o lútnieiplo por praso náo superior a OS (oinee) anos,
aonde daseradanoiade do Siatoaa da Cadastro da Femaeedorea, aa« psajuize
das Bultas previstas aa edital o ne contrate a das ooainaçAea logaia,
aplicadas o dosadas segundo s natoxers a s gravidade da falta ooaetida.

11.2 A aplicaçio das sançâos administrativas penalidades fundonantadas na Lei 8.666/33
o na Lai 10.520/02. aSo de eoqpetènoia do ordaaador de despesa dasta Seerotarla.
11.3 A autoridado que aplicar as sançtea o penalidades cabíveis, fundamentadas «a Z«1
8.666/93 a na Lei 10.520/02, determinará a publieaçio do extrato do sua daoisio ne
Seaanário Oficial, o qual davará contar:

I - nwa on razio social do fornecedor c número da laaeriçte no Cadaotre
Haciooal de Pessoas Jurldiesa -

QfPJ ou ne Cadastro da Paaaoaa rislcas - CPT;
II - nome o CPP da todos os aáelos;

III - sanção aplicada, can oa respectivos prazos de iapedimante; IV - ôrglo eu
entidade a autoridade quo aplicou a saaçfio;
V - número de preeosao: a VI - data da publiesçáo.

11.4 Alám das penalidades citadas, a lieitanto voncedora ficará sujeita, ainda, ao
cancalosianto da sua inscrição no Cadastro da Pagistre da Pomacedotea - CPF da Prefeitura
Municipal da Santa Rita, PB o, ne que couber, ás daaals penalidades referidas ne Capitulo
IV ds Lai D*. 8.666/93.

11.5 Caraoterisar-sa-á focaul recusa á cenCrataçto, podando a Secretaria do Saúda da
Prafaitura Municipal da Ssata Rita, PB, a sau aselnalvo Juiso, convocar os UeitanCes
remsaaseantas, na ordem da elassificaçio, para que manifastom interessa na eontrataçáe,
SB igual praso, a ateadidas todas aa condiçòaa aditalioiaa para fomaelaante do objete
licitado ou aatie cancelar o lota os seguintes hlpOtasosi

o) Após decorridos 05 (cinco) diaa da convooeçáo da Sacrabarla da Saúdo da
Prefoitura Municipal de Senta Rita, PB saa que e lioitanta vaneedors tonha retirada
e assinado o instrumento contratual.

d) Após decorridas OS (cinco) dias da aaainatura do contrate, aom qoa tenha iniciado
a cxaeuçâo dos serviços eu fosnaelaanto dos bans, ebjato dosta licitação, no ea8o\
da ter sido aelioitada, saa justificativa da atraso ou com justificativa da atraso
náo açoita.

11.6 Alám das panalidadaa eivaia alancadas nos sabitaaa antasicraa, a Lmi a*. 8.664/93



prevê ttinda putuçêes ne esfera cruunal, senêo vejanos:

Art. 93 - Inpedir. perturbar ou fraudar a roaliiaçao da qualquer ato de
procediaento licitatorlo: Pena - deconçáo, do 06 (aeis) toesos a 02
(dosa) anos, e aulta. t

Art. 96 - Fraudar, en pro]ulio da Fazenda Pública, licitaçio instaurada pata>
aquisição ou venda do bons ou aorcadotias. ou contrato dela decorrente!

I- elevando arbicrariaaente os preços:

II- vendando, como verdadeira ou porfoita, morcadoria falsificada ou
datoriotada: III - antroBando una mercadoria por outra;
IV- alterando substância, qualidade ou quantidade d» oorcadoria

fornecida:

V - tomando, por qualquer aodo, injustaaonto. mais onerosa a proposta
ou a execução do contrato: Pena - detenção, de 03 <trés) a 06 iseis) anos,
e multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SECOKDA - DA PICCALIZAÇÀO E CESSÃO DO COWTRATO

12.1 A execução do contrato será ob]oto do acompanhamento, controle, fiscaliiação o avaliação
por reprOBOntanto da Contratante, doaignamos para Gestor do presunto contrato o(a) Sr<8|.
RgBBCA SEKVÃBIO BENJAMIM, portadoríaj do CPF •701.000.214-25, com lotação fixada na Socrotaria
Municipal do Saúde do Município de Santa Rita - PS.
12.2 O fiacal do Contrato, o(a) 3r(a). LUIZA BLEHA DOS 3AHT0S SILVA portadorta) do CPF
299.647.414-''2. com lotação na Sacrotaria Municipal de Saudo do Município de Santa Rita -
PB, formalmente designado, e ccrçrovadamonte habilitado para goronciar o presente termo, sora
o responsável polo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
«ncarços compl«C0AtAr09.

CLÀU5WA OCCIKA TERCEIRA - DO FORO:

Fara diriaxtf ad quastòoa decorraAtoa doeta contrato, ae partoe ologes o Foro da Comarca do
Santa Rita.

E, por estarem do pleno acordo, foi lavrado o presente contreto em M(duas> vias, O qual vai
assinado pelas partes e por duas ceatemunhas.

J ̂ \Santa f^ta - P^. OlNde PoForeiro de 2021

TESTEHWniAS PEL^ COUTRAT
A

LUCIAKO COfÁEWCAlWClRO

PELO CONTRATADO

PBODUTCCSffiRÍIO VAREJISTA DE

NUTRICIOIJAIS E CUIDADOS

HOSPITALARES LTOA

CHPJ n» 16.925.732/0001-22


