
ESTMIO DA PARAtBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EANTA RIXA
COOSSÁO PERHAMZHTB OE LICITAÇÃO

CONTRATO N<>! 052/2021

PREQÃO ELETRÔNICO N' 010/2020
TERMO DE CONTRATO fiüE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA E BLUE OCE'"* f^nMWF-CC&ES 3.A. , PAPA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CfflWOIOflS D18CRIH1HAD0
NESTE INSTRUMENTO HA FORMA ABAIXO:

p«lo prasaate iotcrunanto particular da contrato, da ua lado o Socrotaria Municipal da Saúda da
Santa Rita - inacrita no CHPJ/MF aob o n" n» 08.694.222/0001-63, aituada à Xvanida Plàvio Ribairo
Coutinho, a/n, Cantro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, naata ato eapresentada paio Seeratirio,
LUCIAHO CORREIA CARNEIRO. CPF n" 827.071.464-04, doravante aiaplesnenta CONTRATANTE, a do outro
iBdf "T-UE OCEAH COHFECcSeB 3.A. , CHPJ n" 03.475.822/0001-17, locolitada na AV IRATI, n° 292 -
BRCAO EM ALVENARIA - BARRA FUNDA - APUCARRNA - PR - CEP: 86.800-220, nesta ato doravante
slmplasaanta CONTRATADO, dacidiraa aa partaa eontratantaa aasinac o prasanta contrato, o qual
aa ragerã pelas clAuaulaa o condiçdes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO;

1.1 Este contrato decorre da licitação nodalidade Preqto Eletrénico n' 010/2020, procosoada
nos temos da Lei Federal n* 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamanta a Lei Federal
n® 8.666, de 21 da Junho da 1993; Lei Coaplamantar n" 123, da 14 da Daxaabro do 2006; Decreto
Padaral n' 3.555, de 08 de Agoato da 2000; Deerato Federal n° 7.892. de 23 da laneiro de
2013; Lei Co^leaantar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto
B° 9.488 da 31 da agosto do 2018; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e
legislaç&o pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SSrajNDA - DO OBJETO DO CONTRATO;
2.1 O preaoitta contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. VISANDO
ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB,
2.1.0 fornecimento deverá obedecer rigorcaamante As condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, PreoAo Eletrônico n' 010/2020 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fassndo partos integrantes do presente contrato, independente da tranacriçAo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total desta contrato, a base de preço proposto,
sessenta a três oil e duzentos reais).

« da RS 163.200.00 (Cento e

■ itm. BSPEcincAçÁo_
MÁSCARA CIRÚRGICA OXSCARTÀVEL, 3 CAMADAS,
caSFECCIOKADA EM KÁO TECIDO, COM 6RAHATURA KIHIMA

.CE 30, COM ELÁSTICOS LATERAIS OE CCMFRlMBKtO
'adequado para PZEACÁO, com PRESAS aORZECNTAIS, CUP
KASAl BffiUTIDO, BIPOALERSÍHICA, CCH FILTRO,
ATÚZICA, INODORA, MAIBÁVEL. PCTB CCH lOQ _ _ .

TOTAL

116.

MARCA uno. QUART. I P.UKZT. P.TOTAL

PCT 2.400 RS «B.OOl RS 163.200,00

RS 163.200,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAKBHTO;
4.1 Os preços contratados sio fixos paio período de in ano, exceto para es caeos previstos
no Art. 65, SS 5° e 6®, da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio economico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes psotuaram inicialmente, nos temos de Art. 65, Incise II, Alinea d, da
Lei 8.666/93, mediante cos^rovaç&o doeusMntal e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 Aa despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AHBULATORIAL ALTA/MBOIA
COMPLEXIDADE

10.302.1604.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EHERCEHCIAIS OE CCKBATE AO COVID-19
10.301.2605.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30-00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS 211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO rBDERAL

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
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6.1 O pagamento será maMliante EMFEH80, da acorde com as qusatidades efetivamente entregues,
apôs a data do recablBanto definitivo de objeto, pela Comissão de Recebimento, mediente
apresentação do Note Fiscal, conferida e atestada. O pagimento deverá ser efetuado no pFase
siáximo de 30 (trinta) dias spõs a apresentação da Nota Fisoal.
6.2 Os preços serão fixos e irreajustávels nos temos da legislação em vigor, duran^ i
vigãncia deste contrate, aalvo es cases praviatos no Art. 65. parágrafos 5* e 6* da]
S.666/93, de forma a ser mantido o Equilibrio Econõaico-Financeiro de Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos raspoctivos, deverão ser sprescmtados juntamente eo
Faturas a Netas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CKD do I14SS, CRF do FGTS e co



Fazenda Munieipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
O não cucprifflento do subitaa anterior, implicará na suatapão do pagamento iiua,' _ ,

processado apôs a apresentação das referidas certidões, náo podendo ser conslderadb-itxa»
de pagamento,

CUVUSUtA SETItA - DOS PMIZOS B LOCAI. DB BtnrRBOA:

a.

b.

d.

O objoto deata lieitacAo deverá ser entregue parceladamente, mediante a oxpediQ
solicitação da fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá aer atendida no
máximo de 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
Aa entzegaa do abjeto desta licitaç&o davesSo ser realizadas na Sacretarla de Saúde da
Prefaitura Municipal do Santa Rita, PB situada á Avanida Plávio Ribaiso Ceutinho, e/n.
Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, no prazo máxima do 10 (dos) dias útais, sempre
contados a partir do recabimanto pelo fornecedor da Kota de E;q>enho. O Boririo de entrega
deverá ocorrer no periodo de OS ás 17 ha, de Segunda á sexta-feira.
Todas as despesaa de transporte, tributos, rrete, carregamento, descacregamento, encargos
trabalhistas e pravidanciários a outroa custes dscorrentes direta a indiretamnta da
fornocimanto do objeto dasta licitapáo, correrão per eonta oaelusiva da contratada.
O prazo de viçáncia do presente contrato será detarzúnado: atá o final do exercício
financeiro de 2021, conaidarado da data de sua assinatura.

b.

d.

a.

f.

9-

h.

i.

ADELI

GARCIA

JUNIOR:699

66958991

Assinado de fonna

digital por ADEU
GAflOA

JUN!0R:699669S8991

Dados; 202IU2.t9

l<h4731 -OJW

CXAUSUIA oitava - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B DA LICITAHTB VENCEDORA:
6.1 Caberá a Sacrataria do Saúda da PraCeltura Municipal do Santa Rita, PB:

a. Pozmitir durante a vigõncia do Contrato, o acosso dos roprosantantos/propostos a
amprogados da CONTRATADA ao local da entrega dos produtos nas dopondòneias da
Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente
identificados e acooçanhados por representante do CONTRATANTE;
promover o acot^anhamento o a fiscalizaçáo quando da entrega doa produtos, sob os
■apaetoB quantitativa a qualitativo, anotando ao raglstre práprio as falhes
dataetadas a comunicando ã CONTRATADA a ocorránoia da qualquer fato qua exija madidas
corretivas por parte desta:
Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidada no fornecimento dos
produtos e interrosqier imediatamente o fornecimento, se for o caso;
Ispcdlr que terceiroe forneçam os produtos objeto deste Pregfio;
Prestar as informações a os asclaraaimantoa que venham a aer aolioitadoa pala
CONTRATADA;
Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lai S.666/93;
Efetuar o pagamento i CONTRATADA em atá 30 (trinta) dias apôs o atesto da Nota
Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
Atestar e exacuç&o do objeto daate Contrato, por meio do Setor Co^etente;
Fomacar atestado da capacidade táeniea quando aolicltade, daada qua atendidas aa
obrigações contratuais.

8.2 Caberá á licitante vencedora: j
a. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas

decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tolo como: a) salários;
b) seguros da acidente; o) tonas, ispostos e contribuições; d)
indenizações; a) valas-rafaição; f) valaa-transporta; a g) outraa qua por
vontura venham a aer criadas a exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que sejs
considerado inconveniente á boa ordem o ás normas disciplinares da
S«oc«carla da Saúda da Prafaitura Municipal da Santa Rita, PB;

0. Raspoitar aa normas a prooadimantea da oontrela a acesso as
dopendáncias da Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa
Rita, PB; .

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, não
axeluindo ou sadueinda asaa rasponsabilidada a fiaealisaçâo ou o
accBpanhamanto pala Sacrataria Municipal da Saúda;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados dlretamenta a bens de
propriedade da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
entrega do produto;

f. Eatrogar os produtos Tnixtmci da 10 (das) dias. contados a partir da date
de assinatura do eontcato/e^anho. O daseuaqirimenta ao prazo
sujeitará a empresa contratada á penalidade de multa

g. Enearrega-so da entrega dos itens adquiridos
custo advindo do transporte, carga, descarga
Ealatlvo ao procedimento da antroga.

h. No ato da entrega do objeto, deverá sat apresentado documento fiacal
válido corrospondonta ao femaciskanto.

1. Comunicar a Sacrataria da Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita,
PB, por escrito, qualquer anormalidade da caráter urgente e prestar os
esclareclBieeeoa que julgar necessário;

j. Justificar, no caso da daseumprimanbo do prazo citado no ttam anterior
eu paralisação do fornocimanto, por escrito, am atá 2á horaa centedsa
da entrega frustrada;

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condições que
possam prejudicar a prestação ou a iminência da fatos qua possam
Interferir na perfeita execução desta contrato, bem como atraso ou
paralisação do femaciaanto apzoaantendo rasõaa justifioadoras, aa quais
ssrão objeto da análise, qua podarão ser eu não aceitas pelo Contratan

1. Bncontrar-ao em dia com as obrigações fiscais, em conformidade co^
previsto no procedimento licitatórlo;

m. Kanter-ae em coBçstibllidsde com as obrigações a serem assumidas,
de todaa as condições de habilitação e qualificação exigidas naste P
durante toda a oxacuçAo do contrato;

n. Emitir a note fiacal, constando na mesauí a inforsutção sobre os recursos

citado

arcando com qualquer
bem como qualquer serviço



utilizadas para custeio daate contcato;
•. o. Trazer ao setor de Enpenho as Kotas Fiscais aeoapanltfdAs

>  respectivas certiddes de Raturezs Ciscai;
p. Se os produtoe ontroçruoa Corea rocusedos, e empresa eerá edve^tl^ta
o cxBBprifflanto Imediato do auaa obrigacSea, lho eende eoncedii''
-■-»i 1-" da 24 (vinta a quatro) horas, afetivande a troca doa pzo'
apresentando defesa num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
aplicação da multa prevista neste Edital e demais medidas que se
necessSrtas.

CLMISUUV NOm - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS. SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 À lieitante vencedora caberá, tambáa:

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos pravideneiárioa a
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vaz que os aeus agregados
náo santezão nenhum vinculo eog^regetieio oom a Secroteri» de Seúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências a
obrigações estabelecidas na leglalaçío especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorráncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados quando do fornecimento do produto ou em oonemáo oom ele,
ainde que acontecido em dependência da Seoretarla de Saúde da Prefeitura
Municipal do Santa Rita, PB;

c. Asaumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou
vinculada por prevenç&o, conexio ou contingência; e

d. Assumir, ainda, a zespoasabilidsda pelos eaeacgos fiaeais e cemerolais
resultantes ds sd^udicsçio dasto Prsgâo.

e. Obtor todss as licenças, autorizações e franquias necessárias à eaeeuQáe
y  do contrato pagando os emolumentos prescritos em lei,

9.2 Deverá a licitance vencedora observar, ainda:
s. B espresaamante proibida á eontratagâo ds servidor pertencente ao quadro

da pessoal da Secratarls de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB durante a vigência do contrato;

b. Expressamente proibida, também, s veieulação de publicidade acerca deata
Pregio, salvo se houver prévia autorização da Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PD; e

o. Vedada i subcontrsteçâo de outra empresa para o fornecimento do produto
e/ou serviço objeto desta Pregáo.

9.3 A inadimplência da lieitante, com referência aos encargos sstabeleeidos no subitam
anterior, náo transfere a responsabilidade por seu pagamento è Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste Progáo, rasáo pele
qual a licitsnto vencedora ronuneia erpresaamente a ijualquac vinoulo ds solidstiedsde, ativa
ou paaaiva, com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.

CLÁÜSOLA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO COKTRATO:
10.1 O contrato a aer firmado podará ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da
Mi 8.666/93, desde que hoje intoreaae da Secretaria do Saúde da Prefeitura Hunieipai de
Santa Rita, PB, com a apreaentaçêo das devidas justificativas adequadas a este Pregêo.
10.2 Mo interesse da Secretaria de Saúde de Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB. o valor
inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1* e 2®, da Lei n*. 8.666/93.

e, a lieitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes licitadas, os
^  ou suprooaâoa quo ao £4.saa««i naeaaaàrloa; •

b. nenhum aerósoimo ou aupresaáo poderá excedor o limite eatebelecido noate oendiçie,
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inaxecuçío total ou parcial do contrato enseja a sua raacisSo, eonfome disposto
nos artigos 77 a 80 ds Lei no 0,666/93.

e. Os casos de rescisão contratual serêc formalmente motivados nos autos de preeesae,
assegurado o contraditório o a ampla defesa.

10.4 A rescisáo do contrate poderá ser: ,
a. determinada por ato unilateral e escrito ds Secretaria da Saúda da Prafeitura

Municipal de Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78 da Lei mencionada, nociftoando-ae a lieitante vencedora com a antecedência
miniw» d«i 05 (cinca) diaa»' ou

b. amigável, per acordo entre es partos, reduzida a termo neste Pregêo, dosde quo haja
conveniência para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;
ou

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autotiaação eeerita a
fundamentade da autoridade eompetante.

I  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:AücLI fornecedores/eontzatados que descumprirem total ou parcialmente es contrates ealebradoa com
a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, e aos licltantes que cometam
atoa visando a frustrar ce objetivos da liclteçêe, serêo aplicadas, penalidades cabíveis

JUNIOR:69 fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Loi 10.520/02, aa seguintes sençêea:
966958991 ^ - Advertência; II - Multa;a)0,3 t (três dócimes por cento) por dia, atê o trigésimo dia da atras

■obra o valor do femacimenteAisinrtodíforma ae^viço n4o realizado, ou sobro a etapa do cronograma fialco da obras
dtglBlporAOElJ curçrido;

b) 10 % (das per cento) sobre o valer total ou parcial da obrigagâoWNlOfc69966958 Cumprida, com o conseqüente cancelamento da neta de ««enho ou dooumen
Dados: 302ID2,19
10M8dS KlltlO-

&



.níaErS^'^ ; I , C

equivalentA.
III - Suspensão Tesçorária de participação em licitação e impedimento de '
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos:
IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminiã
Pública, enquanto perduraram oa moUvoe dacessinantea da puniçàe eu
promovida a reabilitação poranta a prOpria autoridada ipia aplicou a panall
eorá coneodida sompra qua o contratado ressarcir a Adaiiniatração pelos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
anterior.

S 1* o valer da muita aplicada, noa tarmoa do Inciao II, serS descontado de
valor da garantia preatada, retido doe pagaaentoe devidae pela Administração
OU cobrado judicialeenta, aande corxiçida manetariasante, de conformidade
COS a variação do IFCA, a partir do temo inicial, até a data do efetivo
recolhisento.

S 2' A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sançOos roscritivaa do diroltoa penalidades cobiveis fundamentadas na I<ei
e.66S/»3 a na Lei 10.520/02.
§ 3°. A contagem do período de atraso na execução dos ajustos será roslizsds
a partir do primoiro dia útil subseqüente ao do oncorraoonto do prazo
estabelecido para o ciraprlmento da obrigação.
S 4* A suspensão to^orária lapedirá o fornecedor de lieiter a contratar com
a Administração Pública pelos seguintes prazos:

I- 06 (seis) meses, noa casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo da 12
(doze) meses, sem que o fomecedoz/contratado ten)sa adotado
es awdidee corretivas no prazo detenainado pels
Administração;

b) alteração ds quantidade ou qualidade de mercadoria
\  fomecida;

II- 12 (doze) meses, nos casos de:
a) retardamento Imotlvado da execução de obre, de serviço, da suas
parcelas eu do fomeciaenco de bens.
III - 24 (vinte e quatro) masas, noa casea ds:

a) entregar como verdadeira, mercadoria faleificada,
adulterada, deteriorada ou danifieada;
b) paralisação da serviço, de obra ou da fornecimento ds bens
sem 3usta fundamentação e prévia comunicação á Adminlstração;
c) praticar ato ilícito viaondo a frustrar os objetivos de
lioitsçso no âmbito ds Administração Pública Municipal, eu
d) sofrer condeneçãe definitivs por prsticar, por meie
doloso, fraude fiscal no recolhimento da qualquer tributo.

S 5° Será declarado inidõnao, ficando íj^dido de licitar s contratar com a
Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I- não regularissr a inadimplàncis contratual nos prasos estipulados
nos incises do parágrafo anterior, ou
II- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração Pública, em virtude de ato ilicito praticado.

5 6" Ma BWdalidade pregão, ao fornecedor qua, convocado dentro do prazo da
validade de sua proposta, não celabrsr o contrato, deixsr da entregar eu
apresentar documentação falsa axigida para o certame, ensejar o retardamento
da exacução do sou objeto, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude
fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com
o Município por prazo não superior a 05 (cinco) anoa, sendo descredeneiado

'  do Slateaw de Csdsstro de rornecedores, eea prejuízo das multas previstas

am edital a no contrato o dos eominaçãee legais, aplicadas e dosadas segundo
s natureza o a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sançòes administrativas penalidades fundamentadas na I<ei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02. São de competência do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as aaoç6es e penalidades eabiveia, fundamentadas na X«i
e.666/93 • ns Lei 10.520/02, determinará s publicação de extrato de sue deaisão no Semanário
Oficial, o qual deverá conter:

I - nomo ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas -

CMPJ OU no Cadastro de Pessoas Fialcaa - CPF;
II — noDo • CPI* do todos os sócios/

III - sanção aplicada, com os rospeotivos prazos de impedimento,* IV — órgão eu
entidade a autoridade que aplicou a sanção:
V - número do processo; e VX - data da publicação.

11.4 Além das penalidades citadas, a licltante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
Ar\CI I conçalamanto de sua inscrição no Cadastro da Registro de Porneeoderes - CRF da Prefeitura

Municipal de Santa Rita, PB e, no que couber, áa demaia penalidades referidas no Capitulo

Vjrtnt_lrt 11.5 Caracterizar-se-á formal recusa á contratação, podendo a Secretaria da Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os llcitantes
remanescentes, ns ordem de clessiflceção, para que manifestem interesse na contratação, em
igual prazo, a atendidas todas ss condiçóes editelielas para fornociMnte do objete licitado
ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses;

Assinado de forma Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação ds Secretaria de Saúde da Prefeitur.
Municipal de Ssnts Rita, PB sem que s lieitanta vencedora tenha retirado e assinadi
O instrumento contratual.

d) :^òa dacorzidoa OS (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciad'
JÜNIOR:6996695899 a oxeoução dos sarvlços ou fornaciaento dos bens, objeto desta licitação, no caao
1  ter sido solicitada, sem justificativa do atraso ou com justificativa de atraso não'
Dados; 2021.02.19

10:49:48-03'00'

JUN10R:699

66958991
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«ealta.

11.é Aléa das penalidades eiveis eleneadas aos subitans anteeiorss, a Lei n". n'4
pievè ainda punições na esfera criminal, senão vejamos: I ;Jpunições

jtft. 93 - I^iedir, perCuEbar ou Ssaudax a Eaalixapio da qualquae ato da
pcocadiauinte lioitatOrio: Paoa - dabonoSo, da 06 (saia) aaaaa a 02\
anos, e multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para>
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

S- «lavando asbltsaElamanta os pEoçoa;

Ij - vondando. como vasdadalEa eu porSalta, maareadoExa íalalTicada ou
detatioEada: III - antseoando uma maroadoria poc outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V  - tomando, por qual^er modo, injustamente, mais onerosa s proposta ou
a execução do contrato: Pesa - ctetençAo, de 03 (tiAs) s 06 (seis) anos, e
ttUltA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUHDA - - DA FISCALIZAÇÃO Z GESTÃO DO CONTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, Ciecaliraçáo e avaliação
por rapEosontanto da Centratanta, daaignamos para GaatoB do pEoaanta contrate e(a) Br<a) . tOi.t9X
RAffiJBL I.IMX LIRA QX 31I.VX. portador (a) do CPP S69.135.164-81, com lotação fixada na Saerataraa
Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(e). MICHZLE CAVALCANTI DE ARAPJO SOUSA portador(a) do CPF
OOB.762.794-92, com lotação na Secretária Municipal da Saúde do Município de Senta Rita - PB,
formalmente designado, e ca^rovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o
rasponsával paio Clol cu^rimanto daa eláuaulaa eantcatuais, inclusive aa partinantea aoa
Qncargos âCosplamontafAS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Ccoarca de Santa
Rita.

E, por eatarem de pleno acordo, foi lavrado o preaante contrato ea/ ss) vlaa, o qual vai
aeainado palaa partea e per duaa teatemunhas. x'

Santa Rita/

TBSTEHCMHAS

deVFevereiro de 2021.
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