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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA KüHlCIPAI. DE SAMTA JUTA
CCHISSto FERMANSHT8 DE LICITAijAO

dê-

íjMj

CONTRATO N": 0S8/2021

PBZtóO EIXTRÔMICO H" 010/2020 ^ ^
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA WWICIPM DE
3XHTR RITA E HÕEM HEPT'"AI- IMPORTACto E
EXPORTAÇÃO DE FRODP8TOS WEDieos-HOSPITALABEa
LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COtWORHB
DISCRIMINADO NESTE IHSTRUMENTO HA FORMA ABAIXO:

^dr^O^TL^ICAir^RTACÃO E P-XPORTACÃO DE PRODUSTOS
fí»32.737.279/0001-87, localii«da na R ALFREDO LOPES, n 1717 - SALA ° ,<-elHiram aa
8A0 CARLOS - PR - CEP: 13.560-460, neata ato doravante «iaploamanto CONTATADO,p«t^ntrat«.fa a.ainar o praaanta contrato, o qual aa roçará polaa cléuaula. « condiçôaa
aoçulntaa:

CLÁOSOLA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRAIO: ntf,/tn^n nrnraaaada
1.1 Este contrato decorre da licitação nodalldada PragAo Elatrooico n
na, tarooa d. Lai Fadaral n» 10.520, da 17 da Julho da 2002 »
n' 8.666, do 21 do Junho da 1993; Lai Cooplomantar n° 123, de 14 <to ,1 Í° . ja
Federal n' 3 555 da 08 da Aaoato de 2000; Decreto Fadaral n' 7.892. do 23 da janeiroIT2TÍI ciplLnírr 147/25?4; Dacrato Fadaral n 8 538 d, 06 ^ül^ Da«.:lo
~9 488 do 31 de agoato da 2018; Dacrato Federal n* 10.024 da 20 da aataabro de 2019, a
lagialaçio pertinente, conaidaradaa aa altaraçôaa poatarioraa das raEaridaa nomaa.

CLtoS^^ SE^^A AQUISIÇÃO DE ."f
aTFHnxn as nEMAMDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAPDE DE _
2.1.0 fomociaanto dovorá obedecer rigoroaaaanta Aa condiçôaa e^raaaaa naata ^natrMMtt.
prcpoata apreaantada, PreoAo Eletrônico n' 010/2020 a inatruçôaa do
»sn que fica» faiendo partes integrantes do presente conuato, «depandonte de transcripAo.

CLÃUSOIA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: - - »« B 901 nO (fieis mil a
3.1 O valor toUl desta contrato, a baae do preço propoato, a do Rf 6.201,00 (Saia mil ..
dureotoa a um raaial.

ITEM

NOEH

ESPECIFICAÇÃO _

ÃVÕÍTÁL DESCARTÁVEL, SEM MANGA,
CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO DE

25 POLIPFOPILENO, CORBRANCA, GRAHATORA DZ
306/M2, ACABAMENTO EM OVERLOCK, TAMANHO,
ÚNICO.

TOTAL

MARCA ÜHID. rouAHT.lP.PHlT. I P.TOTAL

UHD !  900 R9 6,89 RS 6.

--

.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMEHTO:
4.1 OS proçoa contratados aio fixos pelo patiodo da um ano, axcato para os casos pravistos
no Art 65, SS 5® o 6°- da Lai 0.666/93.
4.2 Ocorrendo e deasquilibrlo aconômico-financaito do contrato, P"'*'* *
ralação que as partes pactuaram inicialmento, noa termos do Art. 65, Inoiao II, Alinaa a, oa
Lai 8.666/93, mediante coi^rovação documental a requerimento aiq>reaso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO; ^ ^ .
5.1 AS doapaaoa correrão por conta da eaguinto dotação, conatanta do orçamento vigente.

02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1o!302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DA AS8IST. HOSPITALAR E AMBUIATORIAL ALTA/MEDIA
COMPLEXIDADE ,a
10.302,1604.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEROBHCIAIS DE COMBATE AO COVID-IP
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 FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 O pagamento aará modiance EMPENHO, da acordo com as quantidade, afetivamante antraguaa,
após a data do rocobisanto definitivo do objato, pala Comissão do Racobimonto, mediante
apcasentação da Nota Piscai, conferida a atestada. O pagamento deverá aor «fatuado no preso

da 30 (trinta) dias apde a apresentação da Neta Fiscal.
6.2 Os preços serão fixos e irreajustóvois noa termos da legislação em vigor, diante a
vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5° a 6* da Lçi
a.666/93, de forma a aer mantido o Equilibrio Econâmico-Flnancalro do Contrato.
6.3 Para efafcivação doa pagamentos respeotivos, deverão ser apresentados juntsiunta com
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Faturaa e Notaa Fiacaia, aa CertidÒaa Nogativaa do débito oro ̂  IK88, CKP do FCT8
Faaanda Municipal do domicilio do proponante, devidaasnta atualiiada; ' i .
6.4 O nâo cumprimento do aubitom anterior, iaçlicarà na auataçáo do pagamento que V "
procoaaado após a aproaontação daa reforidaa certidôea, nâo podando aar eonaidarado^alue^
do pagamonto.

ClÁOaOlA SÈTIHR - DOS PRAZOS E WCAL DE ENTREOA:
a. O objeto doata licitação deverá ser entregue parcoladamente, mediante a ej^adi

BolicitaçBO de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá aar atendi^ no
de 10 (Das) dias a contar da data de recebimento da respectiva soliciUçao.

b. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realisadas na Se«ocaria to Saúde to
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB situada á Avenida Flavio Rltoiro '
Centro, CEP: 50.300-220, Santa Rita, PB, no praio máximo to 10 (dez) diaa «Jteia, ae^re
contados a partir do recebimento polo fornecedor da Kota to Bnç>enho. O Horário da entrega
deverá ocorrer no poriodo de 08 ás 17 hs, de Segunda á sexta-feira.

c. Todas as despesas da transporta, tributos, freta, carregamento, descarregaiMnto,
trabalhistas e providonciátios e outros custos tocorrantes direta e indiret^nte do
fornecimento to objeto tosta licitação, correrão por conta exclusiva to contoatsda.

d. O prazo de vigência to proaenta contrato será determinado: até o ftnal do exarcicig
financeiro to 2021, considerado to data to sua aaainatura.

CLÁUSOTA OITAVA - DOS ENCARSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITAHTE VENCEDORA:
0.1 Caberá a Secretaria de Saúde to Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos reprosententos/pr^stos e
esoragades to CONTRATADA ao local da entrega tos produtos nas depandôi^as to
Secretaria to Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente
identificados a acompanliados por representante do CONTRATANTE)

b. Promover o scompanhamonto e a fiaealização quando da entrega dos produtoa,
aapactos quantitativo e qualitativo, anotando em regiatro próprio as
totectatos e comunicando á CONTRATADA a ocorrência to qualquar fato que exija meditoa
corretivas por parte doata;

o. Comunicar ã licitantte vencedora, qualquar irregularidade no fornecimento
produtos e interromper imodiateiMinte o fornecimento, se for o caso;
Iiq>edir que terceiroa forneçam os produtos abjeto deste Pregêo;
Prestar as informaçóes e es escloreclaentos que
CONTRATADA:

Piaealizar o contrato na forma diepoeta no artigo 67 to Lei 8.666/93;
Efetuar o pagamento A CONTRATADA em etê 30 (trinta) dias após
Fiscal/ Fatura do Material o/ou aarviçoa;
Atestar a execução do objete deste Contrato, por meio do Setor Coqpatente;
Fornecer atestado to capacidade técnica quando solicitado, tosto que atendidas aa
obrigações contratuais.

8.2 Caberá á licitante vencedora:
a. Raspentor, «a relação aos seus aapregsdoa, por todas as tospesss
docexrentes da entrega de produto o/ou aorviçoa, teia como: a) salárioa;
b) seguros to aoidanto; c) taxas, iaqsoatos e contribuições: d]
indenizações: o) vales-rofoição; f) valas-tranaporto; e g) outras que por
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando a
trabalho, devendo substituir iawdiatsMnte qualquer um deles que seja
oonsiderado inconveniente à boa ordem o ás normas diaclplinates to
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal to Santa Rita, PS:

e. Respeitar as normas e psocediaantos da controla e acesso ás
topendénciss to Secretaria to Saúda to Prefeitura Municipal do Santa
Rita, PB;

d. Rsspondor pelos tonos causados diretamente a v ou e terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, nâo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamanto pela Secretaria Municipal to Saúda:

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bena de
propriedade da Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal to Santa Rita,
PB, quando essas tenham sido ocasionados por seus agregados durante a
entrega do produto; j j

t. Entregar os produtoa máximo to 10 (dez) dias, contados a partir to data
de assinatura do contrato/empenho. O toscu^rimento ao prazo citado
sujeitará a empresa contratada ã penalidade to multa.

g. Encarrega-se to entrega dos itens adquiridos, areando com qualquer
custo advinde do transporto, carga, descarga, bem como qualquer serviço
relahivo ao procodisonto do ontro^o.

h. No oto da ontsega do objoto, dovorA aec aproaontado dooumanto flacaX
válido coEroapoftdonto ao foenoeiaontoi

i. Comunicar a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal to Santa Rita,
PB, por escrito, qualquer anormalidato to caráter urgente e prestar os
aselaxacimentoa que julgar necessário:

j. Justificar, no caso to desongirimento do prato citado no item anterior
ou paralisação do focneoiaento, por escrito, em até 24 horaa contatos
da entrega frustrada;

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condições que
possam prejudicar a prestação eu a iminência de fatos que possam
interferir na perfeita execução toste contrato, bem como atraso eu
paralisação do fornecimento apresentando razões justiflcadores, as quais
serão objeto da anãliso, quo podorão ser ou não aceitas pelo Contratante^^

1. Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em conformidade com o
previste no procedimento licitatòrio:

m. Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, bl
do todas as condiçóea to habilitação a qualificação exigidas neate Pregão,
durante toda a execução do contrato:

i-.t



n. Itoitir • not« fiaoal, eenataado o» mana a Infoxmaçio sobrm ea
utilixadoB para ouataio daata oontrata; r

o. Trasar ao aator da ^>eahe aa Hotaa riaeala accapanhad^a
rqspeetlvaa cartidôaa da aaturata fiaoal;

p. 8a ea produtos antreguaa foram raeuaadoa, a amprosa aara adTarttoa _
o euMioanto iaadlato da auaa obrigaçdaa, lha saado coacadldo^^praao

da 24 (vlnta a quatro) horas, efetivando a troea dos pratos «
aprasantando dafosa nim praio de 24 (vinte a quatro) horaa, sob p^ da
apltrsç»^ da nulta pravista nesta Edital a demais medidas que se fiia
saeassárias.

(atosuiA HO» - oxB oBRioações oBwas, sociais. coenctAis 8 necAis ua vbhcbwra.
9.1 Á lleitanta voBcadora caberá, também: . . . .. _

a  AsauBir a roaponaabilidade por todoa os aneargoa previdenciárloa a
obrigaç&aa sociais praviatos na legislação social a trabnlhiata aa vigor,
obrioando-sa a saldá-los na época pr^ia, vai qna os sana ampragaon
náo mantario nanhna vinculo ampragaticio com a Secretaria «Ia Saúda
Ptafaitura Municipal da Santa Rita, SB;

b. Aaauair. também, a raaponsabllidada por todas aa providências a
obrioacSes astabalocidas na legislação especifica da aeidantaa da
trabalhe, quando, cm oeerxáneis da eqpéoia, forem vltimaa os ama

quando do fomaolaanto do produto ou am conanSo cn ele,
qna acontacido am dependência da Secretaria da Saúda da Prefeitura

Municipal da Santa Rita, SB;
O. Assumir todos os encargos do posaivel damanda trabalhista, civil ca

panai, relacionadas ao fcmaclaento do produto, originariamanta ou
vinculada por pravançio, eonaxêo ou contingência; a

d. Asaunir, ainda, a rasponaibllldado pelos onearges fiseaia o oomaroiaia
rasultantaa da adjudioaçêo desta Pragio.

a. <^tac todas as lioonçats, autoriiaçêas a franquias nacaaaárias A axacugio
do contrato pagando os emolumentos prascritos am lei.

9.3 Deverá s licitante vencedora observar, ainda:
a. É aaprassamenta proibida á oentrataçêo da sarvldor pertanoante ao quadro

da possoal da Secretaria da Saúde da Prefeitura itealcipal da Santa Rita,
PB durante a vigência do contrato;

b. Bnrassamanta proibida, tambám, a vaicuiaçáo de publicidade aoacca wsM
Pregio, salvo so houver prévia auterisaçâo da Baoretacia da Saúda da
Prefeitura Municipal do Ssnta Rita, PB; o

o. Vedada á aubocntxataçêe da outra empresa para o femaolmonto do preouto
a/ou serviço ̂ jate dosta Pregio.

9.3 A ioadlMlência ds licitante, oom referência aos anoargoa astabalecidoa no a^t^
antarior, náo transfere a raspenasbllidatla por seu pagamento á Secretaria da Ba^ «
Prafaitura Municipal da Santa Rita, SB, nam podará onerar » ̂ Jeto dMta

« licitante vencedora renuncia omprossamanta a qualquer vinculo da aolidariedada, ativa
ou paaaiVB, com a Sacrataria da Saúde «U Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.

CLáOBBZA d6cI» - DA ALTBRAÇlbO 8 WWCI8Ã0 DO COHTRASO:
10.1 O contrato a aer firmsdo podará ser alterado nos casos previstos no S7 a 65 »
Lai 8.666/93, desde que hsja interesse da Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal «Io
Santa Rita, PB, com a aprasentaçio das davidas justificativas adequadas a esta toegâe.
10.8 Mo intaressa da Sacrataria do Saúde da Prafaitura Municipal do Santa Mta, ®
inicial atoalirado do Contrato podará sar aumanUdo ou siçrimido até o limita da 25» (VWM
a cinco por canto), conforma disposto no ArUgo 89. parágrafos 1* a 2*,^ Imi » . 8.666/93.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes licitadas, os
seréscimes eu suprossêes qoo so fiserom naceasárica; e ^ .

b. neTi*'n"« acréscimo ou suprasalo poderá exoedar o limite eatabaleoido nesta oendiçáo,
exceto aa supressêas resultantes da acordo entre aa partas.

10.3 A inaxaouçSo total ou do contrato ansaja a aua reaeiafto, confo»» disposto
iMa artigos 77 a 80 da Imi no 6.666/93.

a. Os casos ds reseiaio contratual sarêo foraalmante motivados noa autos do processo,
aasagnrsdo o cwntraditéeio o a stryla defesa.

10.4 A rascisáe do contrato podará aor:
a. dataminada por ato unilateral e escrito da Sacrataria da Saúda da Prafaitun

Municipal do Santa Rita, PB, noa casos enumerados nos incisos 1 a 3CI1 e XVII do
artigo 78 da Lal menolonada, ootifioando-so a lloltwnts eoneadora ocm a nnteoadáncla
fi.«w«iim ds OS (cinco) dias; ou j a

b. amigável, per acordo entro as partos, radusida s termo noato Pregto, dasdo que haja
conveniência para a Sacrataria de Baúda da Prefeitura tamioipal do Santa Rita, PB;
ou

o. judicial, noa termos da lagialaçto viganta partinanta a matéria.
10.5 A resíUaâo atiiniatretlva ou s^gável aará precedida da eotoriaaçSo aaorita o
fnadamaatada da autoridade ees^tante.

CLAoSOLA DiClHA PRXMSIRA - DAS PENALlOADBSl
Aos £oeneo6doe6s/ti6fitystAdoa qus tefcal cu pAroislotoot® os oonteAtov eslâbr&dos ccq
n Secretaria da Baúdo «Ia Prefeitura Manioipal da Santa Riba, PB, o aea licitantas qua ocHMtam
ates visando a fmatrar es ebjotivea da licitação, serio q^lieadas, ponsUflndes oabivois

x«i B.666/93 o na Lai 10.520/02, aa seguintes ssnçSes:
I - Advertâncis; IX - Multa;

a) 0,3 » (três décimos per cento) por dia, atê o trigéslmo dia da atrasi^•obro o valor de fomoclmanto í \ \
nie Bimytido; • V W
eu serviço náo realisado, eu aebre e et^a do cronograma fisico ds obras

o cuBçride;
b) 10 4 (das por cante) aebro o valor total ou paroial da obrigação
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conaequants cancalamanto da nota da «apanho oucumprida, com

III - Su^n7so »Í>oririo do partieipaçio «a licitação a iiiçwdimanto da ooiitro^
com a Administração, por prazo nio superior a 02 (dois) anos;
IV - OaclaraçSo da Inidonoidada para licitar ou contratar com a A<^nf«Waçao
Pública, enquanto parduraroo os motivo» datarminantas da p^çâo ou
promovida a roabilitaçio perante a própria autoridade que aplicou a panalidado, «u
aarà concedida aerora que o contratado resaarcir a Administração pelos prejW^^
resultantes a depois de decorrido o prazo da sançào aplicada com base no lnels<

S !• O valor da multa aplicada, nos tonsea do inciso II, ser* descontado do
valor da garantia prastada, retido dos pagamentos devidos pele Administração
ou cobrado judicialmente, sondo corrigida monetariaaante, ̂
com a variação do IPCA, o partir do termo inicial, até a data do efetivo
recolhimento. . ^
S 2» A pena da multa poderi ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções restritivas de direitos penalidades cabivois fundamentadas na Lei
e.666/93 o na Lei 10.520/02.
€ 3» A contagem do período de atraso na axecuçAo doa ajuatea será realiiaoa
a partir do primeiro dia úui subseqüente ao do encerramento do pcaso
pstabalecido para o cumprimento da obrigaçéo.
S 4* A suapensõo temporária impedirá o fomacedor de licitar e contratar co«
a Administração Pública peloa seguintes prazos;

I- 06 (seis) meses, nos casos da:
a) aplicação de duas penas da advertência, no prazo de 12
(doze) meses, sem que o foraacedor/contratado tenha adotado
as medidas corretivas no praso determinado pela
Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da aeecedotia
fornocida;

II- 12 (doze) meses, nos casos do:
a) rotardaaianto iaotivsdo da exeeuçáo da ̂ ra, da serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) mases, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, datariorada ou danificada;
b) paralisação da sorviçe. de obra ou de fornecimento de bens
sem justa fundanantaçào o prévia comunioaçío 4 Administração;
c) praticar ato ilícito viaando a frustrar oa objetivoe de
lieitaç&o no âmbito da Administração Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação dofíniUva por praticar, por maio
doloso, fraudo fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

5 5* Sexi declarado inidõneo, ficando impedido de licitar e contratar cem a
Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I- não regularizar a inadimplência contratual nos prasos estipulados
nos incisos de parágrafo anterior, ou
XI- dwzonstrar não poasuic idoneidade para contratar oem a
Administração Pública, am virtude da ato ilícito praticado.

§ 6* Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo da
validade de sue proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar oa
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retard^nW
da execução do seu objeto, ceoportar-so de modo inidõneo ou cometer frauda
fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com
o Município por prazo não auperior a 05 (cinco) anos, sendo dascredonoiado
do Sistema da Cadastro da Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das cominações legais, aplicadas e dosadas segundo
s nsturazs a a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentada» na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02. são de coi^tíneía do otdanador da desposs desta Secretaria.
11.3 A autoridado quo aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas
8.666/93 a na Lei 10.520/02, detarminará a publicação do extrato de sua decisão no Semanário
Oficial, o qual deveri contar: _ . i

I - nome ou rasão social do fomacedor e número de inscrição no Cadastro Nacionsx
de Pessoas Jurídicas -

CMPJ eu no Cadastro de Fessees Fisicas - CPF;
II - nona e CPF de todos os sócios;
III - sanção aplicada, com es respectivos prasos do ispedimento; IV - órgão ou
■ntidada e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processe; e VI - data da publicação.

11.4 Além das ponalidades citadas, a licltanta vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento do sua inscrição no Csdastro do Registro de Fornecedores - CRF da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB e, no qua couber, ás desuiis penalidades referidas no Capitulo
IV da Lei n°. 8.666/93.
11.5 Caraetarizar-ao-á formal recusa à contratação, podando a Secretaria da Saúde da
Prefeitura Municipal da Santa Rita. PB. a seu exclusivo Juízo, convocar os lieitantes
remanescentas, na ordem de classificação, para que manlfeatem interesso na contratação, em
igual prazo, e atendidas todas as condições edltalieias para fomeeimanto do objeto licitado
ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses;

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Sacretaria da Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB sem que a lieitanta vencedora tsnba retirado o aasinado\
e instrumento contratual. |
d) Após decorridos 05 (cinco) diaa da aaainatuca do contrate, sem que tenha inloiade
a execução do» aerviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de



tor stdo Bolicitada, juacific-tlva do atraao ou oo« juatifíwtiva <ta

11.6 paaalidadaa civois elencadaa noa aubitena «nteriorea, a Lei n*
ptevi ainda punições na esfera etiainal, aenâo vejaaoa; ^

Art 93 - Inpedir, perturbar ou fraudar a realisaçie da qualquer ato deproc^nto licitatõrio: 9«« - detençdo. d. 06 (a.i.) • 02 f
Art, 96""Fraudar,^ em prejuiso da Fasenda Pública, licitação instaurada para
aquisiçAo ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente.

I- elevando arbitrariamente os preços;
II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria faiaificada— venueuwu, , •" -- «-- -

ou

deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra;
IV- altarando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida,
V  - tomando, por qualquar ««Io, injustamente, l
a execuçio do contrato: Pena - detenção, de 03 (trea) a 06 (seisj ano ,
multa,

rringmi uéciHK 3EGUNDA OA FISCALIZAÇÃO E GBSIÀO 00 CWTFATO

12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiacalisaçâo "
por repreoentanta da Contratante, desxgnamoa par. Gestor do presenM contrato o(.)
^Luel lima lira da silva, portadorla) do CPF 097.060.494-08, com lotação fixada na Secretaria
Huniclpal de Saúde do Município de Santa Rita - PS.
12.2 O fiacai do Contrato, o(a) 3r(.>. MICHELE CAVTOCAMTI DE ARAVJO f°°°*
008.782.794-02, com lotação na Secretária Municipal da Saúde do Município de Santa Rita ra.
formalmante designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratusis. inclusive as pertinantes
AACArgos cd^loAontaiMS •

CLÃOSWLA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: r/s«.vrji de Santa
Para dirimir as queatdea decorrentes deate contrato, aa partea elegem o Foro da Comarca de santa
Rita.

*, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato aa 02(duaa) viaa, o qual vai
...inado pelaa partes e por duas testemunha». ^ Papiro de 2021.

IE8TEKUHHAS P®"

A
'  inCIAMO COlWÇZA^CAHMSIRO

PELO CONTRATADO
K  A A Assínjdodefoimadlgitilpof

V»,/ /V\ fíLIPE JAIME DE
M  n I C A L P!NA037:67fil 100

MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DB
PROOUBTOS MEDICOS-HOSPITAIARES ITDA
CMPJ S* 32.737.279/0001-87

Assinado deforma

digital por NOEM

NOEAA IMPORTAÇÃO E
MED ICA L EXPORTAÇÃO DE

PRODUTOS :327372790

00187


