ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA IflJMICIPAL DE SAHTA RITA

COHlSato PERMAHENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N*: 053/2021

PREGÃO ELETRÔNICO ti" 010/2020

TERMO DE CONTRATO QUE BHTRE 81 CELEBRAM A
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREPEITURA MUMICIPAL DE
MMTA RITA E CIRDRflICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA
SAÚDE BIRELI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COKFORKE

DlSCRDtlHADO HB8TE IM8TBOMEKTO KA FORMA ABAIXO:

l,d^ CIRPROICA silO lELIPE PRODITOS PARA SAÚDE EIRELI,

R ORACA ARANHA, n» 745 - BRCAO 2 SALA C - VARGEM GRANDE -

ato doravante ai^lesaente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assina

P

contrato, o qual ee regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

_

nin/snífi ncecasaada

l.l Este contrato decorro da licitsçào modalidade PreqÃo Eletrônico n

no. termos da Lei Federal n« 10.520, de 17 de Julho de 2002 «

J^^to

n» 8.666, de 21 de Junho de 1993; Loi Complementar n= 123. do 14 ^

^áneiro de

Federal n» 3.555, do 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal n' 7.692, de

2013; Lei Complementar 147/2014; Dooroto Federal n 8.538 do
^
,019 o
S°~9 488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n 10,024 de 20 de setembro de
,
legislsçáo pertinente, consideradas as alterações posteriores dao referidas normas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

^rsrrr. UMBITALAR

VISANDO

2.1 O presente contrato tem por objeto: AflUISlÇAO DE MATERIAL MEDICO HWIT^, VISANDO
ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MDHICIPAL DE SAÚDE DE
2.1.0 fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições axpresass ""te instt^ ,
proposta apresentada. Precio Eletrônico n' 010/2020 e instruções do
LsH que ficam fasendo i^rtes integrantes oo presente contrato. Independwte de tranecriçáo.
. ■ .i.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

oao 00 «Vinte e quatro

3.1 O valor total deeta contrato, a base do preço proposto, e de M 34.0»0,00jyinta e que
mil e noventa reais).

XTIH

MARÍÁ

EsnciricÁcÃo

i ONID^ I (jÚRIB. I P.ONIT.

P.TOTAL

M 12.530,00

"ÓZXMBTM OISISAt MEDIDOR DB SATURAÇÃO Dl aBICÊMXO
NO SANSUrO ALCANCE DE MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO DB
I

OJaCÉHIO: 70 / 100» DE PRECISÃO: */-2%i:
- lAJA DE PUtSO: 30 / JiüBPH lORAO OB PRECISÃO: ♦/2%
DENTRO
OB
30
2«0BÍM1 ;

I

-

j "
I

PRESSÃO

-

TOtPERRTURA

Cf

ATMOSfÉRlCA;

DE

TRABALHO:

9SRPA;

0'C

-

45'C;

TEMPERATURA DB ARHAZBOHEHTO: -20 ' C - ♦ 60 *

2MDK

UNO

70

RS 179,00

JUMPER

080

4O

RI 299,001

- UWOADE RELATIVA: 30» - 95» (TRABALHANDO) , 10» -

>«S»

_

(ARMAZENAMENTO);

ALTURA:

COMPtUMBITO;
LARSURA:

3,3

5,7
3,5

- LCD DB 1,2 \";PLÁST1M

CM;,
□<:
Ol;

21Ó PEVÉCICR PBTAL portátil DieiTRL
"

M

t RI 24.090,00

TOTAL

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMEHTO:

4.1 Os preços contratados aio fixos pelo período de um ano, exceto para os casoa previstoa
no Art. 65, 55 S* e 6», da Lei 9.666/93.

4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econôaico-financeíro do contrato, poderá ser resta&eiecioe a

relaçÃo que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da
Lei 8.666/93. mediante coaçrovaçáo documental e requerimsnto expresso do Contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇAO:

5.1 As despesas eorrerõo por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
02.101 - FUNDO MUNICIPAL DB SAÚDE

10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AHBULATORIAL ALTA/MÉDIA
CC»4PLEXIDADE

10.302.1604.2250 - MANUTENÇÃO D)lS ATIVIDADES EHERGEHCIAIS DE CCMBATE 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 PRÕ^OS

214 - RECURSO FEDERAL
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CLAOSOLA sexta - DO PJUSUfSHIO:

>

fi.l o pagamanto «acá aadlanta SHPBHBO, cia aeordo oea aa guanUdadoa aSativaMItto M'
apóa a data do raoablMato dafinitlvo do objabo, pola Ceaiaaio da Raeablaanto'

aprooantaçXe da Mota riaoal, ooafacida a ataabada. O pagaaante darari aar aSabuado'
da 30 (trinta) diaa apóa a apraaaotaçEo da Mota Flseal.

6.2 Os preços serio Cims e irrea]astáTela nos tereoa da legislação em vigor,

vlgADcia dasta eoatcate, salvo os eaaoa pravlatos ao Art. 65, parágrafos S* a
e.666/03, do eooM a aar aantide o BquliUMClo aooaaaloo-rinaaaalsa do Cootrate.

6.3 Para afotlvaçlo dos pagasantos raapaotivos, davario aar aprasantados juntaasnta ooa as
Faturas e Motas Fiacala, as CortldSas Mogativao da dábito OO) do IH8S, CRF do F8TS e com a
Fasanda lAmioipal do doaioilio do proponente, davidasants atualirada;

6.4 O nfto ceaprlnento do subitea aoterior, l^licarl na sustaçáo do pagamento gua aó setá

pcooaaaado após a spraBantapSo das rofaridaa eactldSaa, oáo podando oor eenaldarado aCaaao
da pagaaaota.

CUUISOLA SÉTDa - DOS PWVZ09 B lOCU. DB BHTMUIA:

a. O objeto desta llcltaç&o deverá ser entregas parceladamente, mediante a arpedlçáo da
solicitação de fomaclDento pelo Setor Co^etente, a qual deverá aar atendida no praxe
<lo 10 (Doa)

a

da data de cacablaaoto da raapaotiva aelieltapâe.

b. Aa antragaa da objato daata lioitaçáo davario aar raalisadaa na Saorabaria da Saúda da
Prefeitura
da Santa Rita, PB aituada á Avenida riávio Ribeiro Continbo, s/n.
Centro, CEP: SB.300>220, Santa Rita, FB, no praxo
de 10 (dex) diaa ntaia, sençre
contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Mota da Expenho. O Horário de entrega
deverá ocorrer no período de 06 ás 17 ba, da Segunda á aexta-foira.
c. Xodao aa dsspaaaa da txanaporta, trlbutoa, freta, oarrogamonto, dosearrogasanto, encargos
tsabalhiataa o prevldenolátiee e outroa suatoa daoovrantaa dlxata a ladlcabaaanta do
fomaclaanto do objeto desta licltaçlo, eorverie por conta exoluaiva da oontratada.

d. O praxo de vigSncia do presente contrato aará dateminado: até o final dn anerclcio
financeiro da 2021, considerado da data de ana assinatura.
CLAuSOLA OIZAVA - noa BMCAROOS da SSCRBmtXA HOMICIPAIi DB SAÚDB B da LICIXAIOB VBMCaOORAi
8.1 Caberá a Secretaria da Saúda da Prafaitura Municipal da Santa Rita, P8:

a. Femitir durante a vigência do Contrato, o seaaso dos rqiresentantas/prepostos e
«^cagados da COUntMOtQA ao local da entrega dos produtos naa dspead&ncias da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da santa Rita, PB, desde que devidamente
iOantiriesdoa o aoo^caabadoa per r^reaantanta de COtfTRAXAlfTB;

b. Prcaovor o acmqwkbamento e a fiacelissçáo quando da entrega doa pcodutea, sA es
aapaetoa quantitativo a qualitativo, anotando am reglatro próprio ea falhas
dotootadaa a

á COtnRASADA a ooorrftnoia da qualquer fato qna exija medidas

corretivas por parte desta;

e. <*«■-«tn4,«ar á licitantA vencedora,
d.

e.

qualquer Irregularidade no fomseimsnto dos

produtos e intarroi^er Ivir*
e femaolaanto, se fer e eaae;
gua taroairoa fomaçaa ea predstea objeto dasta Psogáo;

Prestar as infoxnaçSas e os asclaraoiaantos que venham a ser eolieitades pela
CONTRATADA;

f.
g.

Fiscalisar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
Efetuar o pagamento á consAZADA aa etá 30 (trinta) dias após o atesto da Mota

be

Abastar a awafnj^irr do ob^ato daata Contrato, por aaio do Sator Concatanta;

Plaeal/ Fatura de Material a/eu sarvlçea;

i.

Fomacer atestado da capacidade técnica quando solicitado, dsade que atendidas as
obrigaçóes contratuais.

8.2 Caberá á liei tente vencedora:

a.

Raspondar, «a relação soa aeus empregados, por todas aa despesas
daeareantaa da entrega da preduto e/ou aervlgea, tala eeaw: a) saláries;
b) aagnrea da aoidanta; o) taxas, iapestos a oentxibuioóaa; d)

indanlxBçôas; a) veles-refaiçáo; f) vales-transpocta; a g) outras que por
ventura venham a ser ariadaa e exigidas pelo Governe;

b.

Manter, ainda, os seus «pregados Identificados por eraohá, quando em
trabalhe,

devendo substituir isadlataaanfca qualquer um delas qua saja

eonsidarado

ineeavanianta

á

boa

etdsa

a

àa

nonas

disolplinaxaa

da

Saerataria de Saúda da Prafaitura Munlaipal da Santa Rita, PB;

c.

Respeitar aa
dapandfineiás da

normas a procadiaantas da controla a acesso às
Secxetaxia da Saúda da Ftefeiturs támicipal de Santa

Rita, FE;

d.

Raspendoc paios

danos

causados

diratamenta

a

v

eu

a

tareairos,

daoerraatas da sua culpa ou dele, durante a antraga de produto, aio
axeluinde

eu

redutinda

essa

rospenaabilidada

a

fisealitaçáe

ou

o

aoeapanbsmanto pela Saerataria Municipal de Saúda;
a.
Raspondar, ainda, por quaisquer danos cansados diratamenta a bana da
proprladada da secretaria da Saúda da Prafaitura Minlalpal da Santa Rita,
PB, guando oaaos tanhaa sido oeasienades por mus amprsgido» durante a
antraga de produto;

f.

Bntragar os predntoo nArinci da 10 (dax) dias, contados a partir da data
da assinatura do eentrato/e^enhe. O desoisqprISMnto ao praso citada
Bujaitará a en^rasa contratada á panalidste da multa.

g.

Bnearraga-se da entrega dos itana adquiridos, areando cem qoalqner
ouato advinde do transporta, carga, descarga, bom coma qualquer sarvlça
relativo ao procedimento da antraga.

h.

Me ate da antrega do objeto, davaxá aar apresentado decumanta flaoal

válido eorraspondontc ao femaoiaante.

1.

Camunlear a Sserataria da Saúda da prafaitura Municipal da Santa Ri^
Pa, por escrito, qualquer anosaalidadc da caráter urgente a prea
oselaroclmantoB quo julgar noecasárie;

j.

Justificar, no caso da doscuaprlmanto de praxe citada na Itaa aa'

au paralisação do fonteclmante, por aserito, sm atá 24 hotaa eanda antraga frustrada;
...... Auirudodefomudigiui
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k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condiçáeí qU'
possam prejudicar o prestação ou a iminência de fatos qu6'^os8
interfeeir na perfeita execução deste contrato, bem como abtaao ,^

pscalÍBaç&o do fornecimento apresentando rasdeo Justificadoraa,^
aerâo objeto de análise, que poderão ser ou não aceitas pelo Contratante;
1. Encontrar-aa am dia com aa obrigaçdes fiacaia, em conformidai

previsto no procedimento licitatório;

^

a. Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, ^
do codas as condições da habilitação o qualificação exigidas neste Preg
durante toda a axecução do eontrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobra os recursos
utilisados para custeio deste contxatõ;

o,

Traser ao setor de Eapenho as Notas Fiscais acompanbadas das

respectivas certidões de naturera fiscal;

p. Se oa produtea entregues forem recusados, a eopreaa será advertida para
o eumprimanto imediato da euas obrigações, lhe sendo concedido o praxo
de 24 (vinto O quatTo) horas, efetivando a troca doa produtos eu

apresentando dofasa num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena da
aplicação da multa prevista neste Edital e demais medidas que se fizeram
necessárias.

CUkDSníA NONA - OAB OBRICACâES GERAIS, SOCIAIS, CCNERCIAIS E FISCAIS DA VENCEDORA.

9.1 Á licitante vencedora caberá, também:

,

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e traJaalhista am vigor,
ebrlgando-ee a saldá-loa na época prõprla, ver que os eeua ei^regados
não manterão nenhum vinculo eaqscegaticio com a Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas es previdências e

obrigações

estabelecidas

ns

legislação especifica de acidentes de

trabalho, quando, em ocorrência da e^ésie, foram vitimas os seus

^^ragados quando do fomeoimente do produto ou am conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os sncatgos de possival demanda trabalhista, civil ou

penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamanta ou

vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e
d. Assumir, ainds, a responaafailidado peloa encargos fiscais

coMcclais

resultantes da adjudicação deste Pregão.

e. Obter todas as licenças, autorizações e franquiaa neceseáries à execução
do eontreto pagando os emolumentos prescritos em lei.
9.2 Deverá a licitante vencedora observar, ainds;

a. É expressamente proibide á eontreteção de aervidor pertencente eo quadro

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

b. Expressamente proibida, também, a veiculaçào de publicidade acerca deste
Pregão, salvo se houver prévia autorização da Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; s

o. Vedada A aubcontratação de outra e^rese para o fornaclMnto do produto
e/ou serviço objeto deste Pregão.

9.3 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no eubitam
anterior, nfto transfere a responsabilidade por seu pagamento ê Secretaria de saúde da
Prefeitura Municipal da Saate Rita, PB, nem poderá onerar o objeto desta Pregão, resae pele
qual B licitante vencedora renuncia expresaamsnta a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita. PB.
CLÁUSULA OÊCIMA - DA ALTERAÇÁO E BESCISAO DO CONTRATO:

10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 6S da
Lei e.666/93, desde que haja interesse de Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB, com a aprosontaçAo das davidas justificativas sdequsdss a este Pregão.
10.2 He interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, o valor

inicial atualizado do Contrato podará ser aumantado ou suprimido até o limito de 25% (vinte

e cinco por cento], conformo disposto no Artigo 65, parágrafos 1' e 2*, da Lei n*. 8.666/93.
a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que ee fixetem neceesários; o

b. nenhum acréeeimo ou auprossão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inexecuçêo total ou parcial do contrato enseja a aua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a SO da Lei no 6.666/93.
a. Os esses de rescisão contratual sezão formalmente motivados nos autos do proceose,

assegurado o contraditório e a aspla defssa.
10.4 A rescisão do contrato poderá ser;

a. determinada per ato unilateral e escrito da Secretaria da Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e XVZI do
artigo 78 da Lei moncienade, netifioando-se a licitante vencedora cem a antacedAncla
mínima de 05 (cinco) diae; ou

b. amigável, por acorde entro as partes, reduzida a termo neste Pregêo, desde que haja

conveniência para a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Sente Rita, PB:
ou
c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorlxação as
fundasAnCada da autoeidada eo^ietanta.
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CLÁUSULA DÉCIKA FRIMBIRA - DAS PENALIDADES:

Aaa fem«ceder«a/coneraead09

doscuaprixem total ou paretalMato os contratos colobrados '

'
Sacxotaria do Saúda da PcoCaltura Kuoioipal do Saata Adta. P8, a aos licitantoa que-

acoB viaando a frustrar es ebietivos da licitação, aorio aplicadas, ponalicladaa\ <e^ivois
fundaoontadas na Loi S.666/93 a na Loi 10.520/02, as soguintas sancôas:
I - Advertência: II - Multa;

a)0,3 t (três décimos por cento) por dia, até o tclgésloo dia de
sobra o valor de Comaciasnto

ou sorvico não raalisado, eu sobra a atapa do oronegsoM fisiee da obras
não cumprido;

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cuioprida, com o consequaata cancelamento da nota ds empenho ou documento
equivalente.
III - Suspensão TosiporAris de participação aa licitação a ii^adiaante da contratar
cota a Administração, por praso não superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração do Inidonaidsda para licitar ou contratar eea a Administração

Pública, enquanto perduraram os motivos determinantes da punição eu até que seja
promovida a reabilitação perante a prúpria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida saiqira que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuixos
rosultantos a depois do decorrido o proso do sanção aplicada com base no inciso
anterior.

S 1° O valor da multa aplicada, nos termoa de inciso II, será descontado do

valer da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração
ou cobrado Judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conCormidada
com a variação do ZFCA, a partir do termo inicial, até a data do efetive
recolhimento.

S 2° A pena de multa poderá ser aplicada cuanilativoMnte cem es demais

sanções restritivas de direitos penalidades eabiveis fundamentadas na lei
8.666/93 e na Ui 10.520/02.

§ 3°. A contagem do periodo de atraso na execução dos ajuatea aerá realizada
a partir do priaielro dia útil subseqUonte ao do enoerramonto do praxe
eatobelacldo para o oumprimento da obrigação.

S 4' A suspensão temporária lapedirá o fornecedor de lleitar e contratar com
a Adxiinlatração Pública pelos seguintes prazos:
I- 06 (seis) meses, noa casos de:

s) aplicação de duss penas de edvertãnei», no preso de 12
(dose) meses, ssb que o fomecedor/eentratado tenha adotado
as
medidas
corretivas
no
prsxo
determinado
pela
Administração;

b) alteração

da

quantidade

ou

qualidade

da

mercadoria

fomeelda;
II— 12 (doso) meses, nos casos de:

a) retardamento imotivado da execução do obre, de serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento ds bens.

III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos ds:

a) entregar

como

verdadeira,

mercadoria

falsificada,

adulterada, deteriorada ou donificada;

b) paralisação de serviço, de obre eu de forneolmeato de bens
sem justa fundamentação e prévia comxinieação ã Administração;

c) praticar ato ilicito visando a frustrar oa objetivos de
licitação no âmbito da Administração Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
s S* será declarado inldõnao, ficando ÍBq>edido da licitar a contratar com a

Administração Pública, por tampo indeterminado, o fomaeoder que:

I- não regularizar a inadisqiléncia contratual nos prazos estipulados
nos Incisos do parágrafo anterior, ou
11 - deaonatrar não poasuir idoneidade

pare

contratar

eoe

a

Administração Pública, em virtude de ato ilicito praticado.
5 6' Ha modalidadn pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do praso de
validada de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retard^aento
da execução do seu objeto, comportar-se de modo inldõneo ou cometer fraude
fiscal, será aplicada panalidade de impedimento do lieitar e oontrabar oom
o Município per prazo não superior a 05 (cinco) snos. sendo dascredenclado

do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrate e das ceminações legais, aplicadas e dosadas segundo
a natureza a a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sançòes administrativas penalidades fundamentadas na X,ei 6.666/93 e na
Lei 10.520/02. são de ces^têneia do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei

8.666/93 e na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sus decisão no Semanário
Oficial, o qual deverá conter:

I - noBie ou razão social do fornecedor e número de inscrição ao Cadastro Nacional
de Pessoaa Jurídicas CHPJ ou no Cadastro da Pessoas Fialeaa - CPF;
II - nome e CPF de todos os sócios;

III - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento; IV - órgão ou
entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V — númoro do procesüo; e vx — data da pxiblicação.

11.4 Além daa penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, oinda,
cancelamonto da sua inscrição no Cadastro de Registro da Fornaesdocaa - CRF da Prefeib
MARISTELA SELOTTO
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Municipal de Santa Rita, PB B, no que couber, às danais penalidades referidas no^
IV da Lei n*. B.666/93.

/ -

11.5 Caracteclur-ae-á formal racusa a conCrataçSe, podando a Socrabarta da • Saud
Prafaitura Municipal da SanCa Rita, PS, a sau aaeluaivo Juiao, convocar os

ramanaseantaa, na ordam do classiSioaçao, para «luo nanifaatoa infcocaaaa na eontra't
ioual praío. a atendidas todaa as condições oditalicias para fornoeinonto do objeto*
ou então cancelar o lota as sequintes hipóteses:

c) Apôs decorridos 05 (cinco) dias da convocaçSo da Secretaria de Saúde da PretS

Municipal de Santa Rita, PB fl«» quo a licitante vencedora tanha retirado ■ assir
O inAtifumonto contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tanha iniciado

a execução dos serviços ou fomeciaanto dos ]M)ns, objeto desta licitação, no eaao de
ter sido solicitada, sen justificativa da atraso ou com justificativa de atraso não
aceita.

ll.fi Alem da* penalidades eiveis eleneadaa nos subitana antariorea, a lei n*. B.666/93
pravd ainda puniçSes na esfera criminal, aanlo vejamea;

Art, 93 - Impedir, perturbar eu fraudar a realização de qualquer ato de

procedimento llcltatório: Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois)

anos, e multa.

Art. 96 - fraudar, ea prejuízo da fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda do bons ou laarcadorias, ou contrato dela dacecxvnto:
I- elevando arbitrariamente os preços;

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, nateadoria falsificada ou
deteriorada; III - entroçando una mercadoria por outra;

IV - alterando Bubstánola, qualidade ou quentidade da mercadoria fornecida;
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou
A axecucAo do contrate: Pena - datonção, de 03 (três) a 06 (eeie) anos. a
multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SBSUHDA - - DA FISCALIZAÇÁO E GESTÁO DO CONTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto do acompanhamento, controle, fiscalização o avaliação

por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(b) Sr<a).
RAQUEL LIMA LIRA DA SILVA, poctador(a) do CPF 569.135.164-67, com lotação fixada na Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB.

12.2 O fiscal do Contrato, o(s) 3t(a). MICHELE CAVALCANTI DE ARAÚJO 8003A pertedor{a) do Cpr
009.762.794-92, com loCaçao na Seoretasie Municipal de Saúda do Município da Santa Rita — PB,
focmalmenta dasiçnado, e comprovadamants habilitado para çaranciar o preaenta termo, será e
responsável polo fiel cumprimento dss eláusulss contratuais, inclusive as portinentae aoe
encargos eemplemanbares.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Para dirimir as questêea dacorrentea deste eontrato, as partes elegsm o foro da Comarca de Santa
Rita.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato^ 02(duB8] vias, o qual vai
assinado palas partes e por duas testemunhas.

,/l^-

Santa Ri^ -/

*

01'^fle Fevereiro da 2021.

TESTEMUNHAS

LUCIAHO COl

SECRBTÁfaO
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