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BSTADO Dh PARAiaX

PBECSZTinUi HUKICIPAL DE SAHTA SITA

«MISSÃO PERMANENTE OB LICITAÇÃO

íMè

CONTRATO N*: OfiI/2021

PREGÃO ELETRÔNICO H>;010/2020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE SAPOE DA PREFEITURA MONICIPAL DE
SANTA RITA E GLOBAL CCKEBCIAL EIBELI - HE. PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTHMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pale prosant* IfiBtrumonto particular da contrato, de ua ledo o Secretaria Municipal da Saúde de
Santa Rita - inaerita no CKPJ/HF sob o n" n* 08.694.222/O00i-S3, situada 6 Avenida riàvio R^i"
Coutiftho, a/n, Cantro, CEP: 58.300-220. Santa Rita, PB, neste ato representada pelo Secretário,
LOCIAHO CORREIA CARNEIRO, CPF n' 827.071.464-04, doravante sü^lasnonte CONTRATANTE, a do outro
lado GLOBAL COMERCIAL EÍRELI - ME, CNPJ n* 17.892.706/0001-00, loealiiada na R PAULO AFONSO, n
465 - JACUARIBE - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58.015-800, noate ato doravante siBçlaamente CONTATADO,
dacidirao as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelás cláusulas
a cottdiçOes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS rUSOAMENtOB DO CONTRATO:
l 1 Este contrato decorre da licltaçio modalidade Preqio Eletrônico n 010/2020, processada
noa teroo. da Lei Federal n* 10.520. de 17 de Julho de 2002 e subsidiari^n^ a Fod«^
n" 8.666, da 21 do Junho do 1993; Lei Complementar n» 123, do 14 de Daseabro^ 2006,
Federal n» 3.555, de 08 do Agosto de 2000; Decrato Fedoral n° 7.892, de 23 'fg
2013; Lei Complementar 147/2014; Docroto Federal n 8.538 do 06 ̂ e <>utubro do 2015, Decreto
^^.488 de 31 do agosto do 2018; Dsoroto Federal n' 10.024 de 20 de setembro de 2019, e
lagislBçáe pertinente, consideradas as alteraçOes posteriores das referidas normas.

CLAUa^ p^r^nw' cL^r poT^^oto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ATENDER AS DEMANDAS E NBCERRTnADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB.
2.1.0 fornecimento deverá obodoc.r rigorosamente ás condições erprossas
prUata apresentada, Pranác Eletrônico n° 010/2020 e instruções do
essas que ficam fazendo parCoa integrantes do presente contrate, independente da tianscriç .

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS; ^ j „« ,o -íen sn «Trinta a nove
3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R8 39.790,80 (Trinta e
mil e seteeentoB o noventa reais e sessenta centavos).

; im
MARCA

HÃO SSTERIL,
HALXn

PUntICBL

(SPicincAÇÃo

RAENO OB PEKROSB H*2 ÍVRO LÃTBX,
49 BSPfSBUBA KÍHDa 0,19 tW, COHPRIMEIITO MINDO 300

tec 8 OIÃKBTRO 12»«
7RAL0A [OERIATMCAI OBSCARTÁVÍl TAM P *IÍ 40Ke, CCM
CAIAOA EXTERNA WPBRMBÁVBl., CAMADA IKTERMA Dl

78 MATERXAL OB ALTA ABSORÇÃO. rlTA ASBSIVA LATERAL DBNAXXCOHfORr,
nXAÇÃO MULTIAJUSTiVEL, ATÚXICO, HIPOAIBRSBNICO.
BIBALADAZM PACOTE CCH 10
GEL COMBOIÓ* PARA ÇLTRASSCH E XCG TRANSPARENTE -
" 9000ML - .

KIT PARA DRBNAOW DE TÓRAX, BSTERIL, DESCARTÁVEL,
CAPACIDADE DE 2000 HL, ADULTO, COHTEHOO PRASCO
COLETOR DE PVC, UMA DITENSÃO EM PVC 00 LÁTEX CCM

94 CtAMPS, ALÇA PARA TRANSPORTE E PIXAÇÃO, DRENO DE
TÓRAX RADIOPACO MULTlPXRJfURADO AIRADMÃTICO H.39.

BEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RDC 19S OA
AHVISA E TER RBSX5TR0 RO H.S.

SÃCO PARA tlEO HOSPITALAR RESIDI» INTECTANTE 50^
' LITROS

SAÍCO PAáÁ LIXO BOSPITALAR RS8IDOO INTECTANTE 30
LITROS

SOtÓA DÉ rOLET 02 VIAS N*Oa, PEOIÃTRICA SALÃO 30CC,,
I39.S2LXCOKZEADA, EMSALACBl INDIVIDDAL, BSTAIL,

ESPECinCAÇAO KA EMBALAGEM, REGISTRO NO K.S. _
~"'*UBO, HATBRÍAL PLÁSTICO, VOLUME 2 ML, eoHPÓHBHTES;

'ctM EDTA-K2/R3, OSO COLETA DE SANGUE,
Característica adicional á vácvo, ksterilidadb
estÍril, descartável _ _
TOSO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 KL, COMPONENTES

,„.COM EDTA-R2/R3, USO COLETA DE VACOPLAST
CARACTERÍSTICA ADICIONAL Á VÁCUO, BSTERlLlOADlí
BET^L, DESCARTÁVEL
mCROTUDO, MATERIAL PLÁSTICO,

128;

us:

204

DCMAPACX

DOMAPACK

VACUPLA5T

VOLUME ENTRE 0,S A 1

...ML, CCMPONDITES CCM OEL SEPARAOOR, USO MICROCOLBT* yjjcoPLAS*
DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL Ã VÁCUO,.
ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.

TOTAL

OMIB. . QDAMT, P.UHIT. P.TOTAL 1

DÓZZA [ 20 R* 9,45 RS 189,00

UMD ^ a.000
1

«S 1,70

1

RS S.100,00

GLÃO 300 RS 26,40 RS 7.920,00

UHD 70 RS 29,90 RS 2.093,00

1

UMD 10.000 R9 0,17 RS 1.700,00

UNO 20.000 RS 0.14 RS 2.800,00 1

UKD 1.490 RS 4,17 RS 6.171,60

UHD 2.200 RS 0,«S RS 1.430,00

tRID 2.000 RS 0,60 RS 1.200,00

UKD 9.900 RS 1,13 RS ll.lt7,0D

RS 39.790^60
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CltoSUlA SOUUA - DO DXXJDSTAHBHTO:
4.1 Os preços oontxetadoa aio fixos polo porlode da un snOt axeato para os casos previstos
ao Art. 6S, SS 5* a 6*, da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o daioqiiilifacio ooonamico-fiaaBeolco do contrato, poderá ser restabeleolde a
relaçáo <iue as partes psotusrsn ialcielseate, nos temos do art. 65, Zaeiso XZ, Allaea d, da
Lei 8.666/93, BOdiante oospcovapto doeuowntal e requerlMato eiqiresBO do contratado

lie

CLtosoiA QTxma - oa ooraçto: / \-
5.1 as despesas eerrerio por conta da saguinto dotação, ceastante do orçasento vlçan^s .

02.101 - TODO HUHICIPAL m aaÚDB
10.122.2605.2041 - H»IDTBIÇÍlD DOS SBKVZÇOa DO FDttDO WHtCIPM, DB 8ãW
10.302.1612.2042 - HkMDTBNÇ&O Dá ASaiST. HOSPITALAR B AMBOLATORXAL ALSR/KBDZA
COCPLBXIOAOE

10.302.1604.2250 - KAHUTBltçAO DAS AStVlDADIS KMBRSSKCIAZS DB COSSATS RO COVZD-19
10.301.2605.2051 - tANDTBtlçXo DAS ATIVIDADBB DB ATBK^O BÁSICA
EUKEinO DB DESPESA: 3390.30-00 tAZBRlAL DB CONSÜHO

PONTE DE HBCDRSOB 211 - HECDRS08 PRÓPRIOS
314 - RBCDRSO fB3BRAL

CLÁOBOIA SEXTA - DO PASAMSHIO:
6.1 O pagsaante saci esdianta BHPBHBO, do aootdo ooai as quantidades efetivaaeate entregues,
após a data do recabiaento definitivo do objeto, pela Coalssâo de Raoeblaento, nedlante
apresentação de Sota Piscai, conferida e atestada. O paganento deverá ser efetuado no prato

de 30 (trinta) dias apóa a apresentação da Note Piaoal.
6.2 Oa preços serão fiaos e irresjustáveis nos temos da legislação ea vigor, •
vigánela deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5 e 6 da Lea
8.666/93, de fema a ser mantido o Equilíbrio Beenóaieo-Pinaneeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados Juntaom» "
Patures e Motas Fiscais, aa Certidíea Negativas da débito OO do XN88, CKP do POTB e oon á
Paaenda Municipal do doalcille do proponente, devidamente atualisada;
6.4 O não cnmlaento do aobitan anterior, iqplleexá na euataçâo do pagamento que só será
processado apóa s «resentação das referidas certidões, não podendo ser eonaiderede etreae
ds paçftttôoto •

CLÁDBDLA sAtIMA - DOB PRAZOS B LOCAL tS ENTREGA: ^
a. O objeto desta licitação deverá ser entregue paroeiedaaante, Bediaate i ejçedlçto de

aolicitsçáo de fornecimento pelo Setor Cccpetanto, s qual deverá ser ^ P*"®
da 10 <Des) dias a contar da data do recebiasnte da respeotiva solicitação.

b. Ao entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Becratarta te Baáda te
Prafaitura Municipal te Santa Rita, PB aituada á Av«»ite rlivio Rl^iro
Centro, CBP: 58.300-220. Santa Rita, PB, no praso aáxlmo te 10 (tes) dias
contados a partir do raoobimento pelo fornecedor te Mota do tepanho. O Horário te antregá
daverá oeorrar no periodo te 08 ás 17 bo, te Begunda à sexta-feira.

e. Todaa as despesas te transporta, tributos, freta, carregamento,
trabalhistas e prevldeneiárioa e outros custos decorrentes direta o indimte^te
fornecimento do objeto testa licitação, correrão por conta exclusiva te .

d. O praso te vigãncia do presente contrato será detatminado: ató o final do exg
financeiro te 2021, considerado da data te sua assinatura.

CLÁ08QLA OITAVA - DOB EMCABaOB DA BBCBBTARIA MDHICIPAL DE SAÓDE S DA LICISANTH VEMCBDORA:
8.1 Caberá a Ssorataria te Saúde da Prefeitura Municipal te Santa Rita, "•

Permitir durante a vigãncia do Contrato, o acesso doa rspreoentantes/pr^stos e
«Bpregsdos te CONTRATADA so local te entrega doa produtos nas dopendâi^iis te
^^nLria te Saúde te Prefeitura Municipal te flanta Rita, PS, teate que devidamente•OOSabACA* onSÉtaW teta • ww — «- • ■■II ■ minUMiO
Idsntifiesdos e aao^enbados por r^resentente do COMIRATANTE;

b. ProBiover c acoapanb«tanto e a fiscall.açãc quando te ent^a
aspeotoa quantitativo o qualitativo, anotando em ragiatrc prúprlo m
detectadas e á CONTRATADA a ocorrÃnoia te qualquer feto que oxljs Bodidu

c. rii^^ta"';:^cetera, qualquer irregularitede no fomecitentc te.
produtos e intocreaper imediataunte o fomecíMnto, se for o oeso;

d. tag>edir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
e. Prestar as infomegóes e os esolarecinentos que vonbaa a ser solicitados pela

CONTRATADA; tte/at
f. Pisealisar o contrato na foma disposta no artigo 67 da Lei B.666/93;
g. Efetuar o pagamento & CONTRATADA es atú 30 (trinta) dias ^s o etesto te Mote

Piaoal/ Fatura do Material e/ou servlçoa;
h. Atestar a eaeoução do objeto desta Contrato, por maio do Setor „
i. Pomococ ataatado do capacidade tóoniea quando solioltado, teste que atendidas ss

o>>rlg*çdeB contratuais.
8.2 Caberá á llcltanto vencedora:

a. Responder, aa relação aos sous ospregates, por todaa as osspesas
dooorrontaa da entreça do produto o/ou sorviços, tais coso: a) salários;
b) seguros do acidente; o) taaaa, ii^stas o oontrlbulçBes; d)
Indenltaçõea; e) valos-refeição; f) valoa-transporta; • g) outras que por
ventura venhaa a ser criadas o exigidaa pelo Ocvereo;

b. Manter, ainda, os oous osprogados Identiflosdea por crachá, quando m
trabalho, devendo substituir iaadtatamento qualquer um deles que soja
considerado inconveniente á boa ordem a às normea diaoiplinarea te
Secretaria de Saúde te Prefeitura Municipal de Santa Rita, FB;

c. Respeitar as nooias e prooediBantea de controle e acosso ás
da Secretaria te flaúte da Prefeitura Municipal te Santa

Rita, PB;
d. Responder peles danes esassdea diretamente a v ou a_taXMlros,

decorrentes te stw culpa ou dolo, durante a entrega te pmdúl^Anio
LORRAN COSTA «iuMíodíiormiaigitiipo,
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axcluindo ou eeduzindo easa zospensabilidade a fisealisaçio
scoBpsnhaaento pela Secretaria Municipal de Saúde;

1  ' e. Baapondor, ainda, por <iualsquar danoa eauaadoa diretaaente
1  i propciadada da Saeretaria da Saúda da Prafaitura Municipal de SantW

PB, quando eaaaa tonhaa aido ocaaionadoa por saua aa^regadoa du^nta
entrega do produto; \

t. Entregar oa produtoa máaimo da 10 (dez) dias, contadoa a partir
de aaainatura do oentrato/aiqaeDho. O daBCU:^>ciBanto ao prazo
aujaitará a aaçreaa contratada á penalidade da sulta.

g. Encarzoga-se da entrega doa itena adquiridoa, areando com qualquer
cuato advindo do tranaporto, carga, deacarga, ban como qualquer aerviço
relativo ao procedimento de entrega.

h. Ho ate da entrega do objeto, deverá aer apreaentado dacumanto fiacal
válido corteapondente ao fornecimento.

i. Comunicar a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita,
PB, per escrito, qualquer anormalidade da caráter urgente e praetax ea
eaclarecimentoa quo julgar neceaaàrio;

J. Juatificar, no caso de deacu^rimento do prazo citado no item anterior
ou paraliaagáü do fornecimento, por escrito, em até 24 horas contadas
da entrega frustrada;

k. Comunicar ao COKTRáTJUíTE, por aacrito, ao varifiear condiçSas qua
possam prejudicar a prestação ou a iminência de fatos qua possam
interferir na parfeita execução deste contrato, bem como atraso ou
paralisação do femacimente apresentando razões juatificadorss, aa quais
serão objeto de análise, que poderão ser ou não aceitas pelo Contratante;

1. Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, am oonfotmidada com o
previste no procedioento iieitetório;

ffi. Manter-se em coa^atibilidada com as obrigações a serem assumidas» sléa
de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nasta Pregão,
durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma e informação sobra os recursos
utilizadoa para cuateio desta eontrato;

o. Trazer ao sator de Esq>enho as Kotas Fiscais aco^snhadaa das
respectivas certidões da natureza fiscal;

p. Se es produtos entregues foram recusados, a empresa será advertida para
o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo

de 24 (vinto e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou
apresentando defesa nws prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pana da
aplicação da multa prevista nesta Edital e demais medidas qua aa fizerem
necesaárias.

OÃÜSUIA MOHA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, CCMEBCIAIS E FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 Ã lieitanta vencedora caberá, também: .

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos ptevidonoiários e
obrigações aociaia previstos na legislação social e trabalhista am vigor,
obtigando-se a saldá-los na época própria, vaz que oa "»» h!
não manterão nenhum vinculo e:q>regaticio com a Secretaria da Saúda da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providônoias a
obrigações estabelecidas na legislação espeoifiea
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitiMs o
empregados quando do fomociaento de produto ou em
ainda quo acontecido em dopendeneia da Saeretaria de Saudo da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB; . . t. ^ivii ou

c. Assumir todos os encargos de possível demanda "
A  penal, relacionadas eo fomoeímeoto do produto, originariomente ou

vinculada por prevenção, conexio ou eontíngoncie; e
d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais

resultantes da adjudicação doato Pregão.
o. Obter todas as licenças, autorizações e franquias nacessAriaa á execução

do contrato pagando os emolumentos prescritos ea lei.

9.2 Deverá a licitante vencedora observar, ainda:
a  É expressamente proibida á contratação de servidor pertencente ao qu^

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

b. Expressamanta proibida, também, a veiculação de publicidade
Pregão, salvo se houver prévia autorização da Soeratarla do Saúda da
prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; o . . ̂

c. Vedada á subeontrataçâo de outra empresa para o fomeeimanto do produto
e/ou serviço objeto deste Pregão.

9.3 A inadisqilãncia da licitante, com referência aos encargos
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento á Secretario de Saudo te
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, nem podará onerar o objeto deste
qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de aoliterietede, ativa
ou passiva, com a Sooroteria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÁO Z RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 O contrato a ser fíttsado poderá ser alterado nos caaos pravistoa no art. S7 e es te
Lei B.666/93, desde quo haja interesse te Secretaria do Saúde te Prefeitura Municipal te
Santa Rita, PB, com a apreaontação tea devidas juatifieativaa adequadas a este Pregão.
10.2 Ho interesse te Secretaria de Saúde te Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, o valer
inicial atualizado do Contrato poderá aer aumentado ou suprimido até o limito
e cinco por conto) , conforme disposto no Artigo 65, porágrafos 1» a 2-, da Lei n*. Bv^/93.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas meamaa condições licitad^ oa
eu eupsreaBÕee que ee fisecea &ece0flõsrias; •

LORRAN COSTA Aiwnédoòeíofm*de»U'W
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b. aanhuB aoróselao ou siçrataSo podará axeodar e lialta ••tabalooido asatâ cendiçào,
exceto u st^teee&ee cesultantea de acordo entre te partea.

10.3 A InexecuçAo total ou parcial do contrato anaeja a aua rasoleâo, oonfono
noa artigos 77 a 60 da I4l no 8.666/93.

a. Os casos d* rasclsao contratual sarSo forealaante sotivados noa autoa do pr^oef**
assegurado o contraditório a a as^la do£asa.

10.4 A rasciaio do contrato podará ser:
a. dsterainada por ato unilateral a asorlto da Secretaria da Saúda da Precai

Winicipal da Ssnta Rita, PB, nos easoa anuaarados nos Inoiaos X a m o ZV3I do
artigo 78 da Lei aanolonada, notiflcando-sa a lioltanta Teneadosa cca a anteeedSnoia
ainlaa do OS <elnoo) dias; ou

b. aaigával, por acordo antro as partas, raduaida a temo fMsta PtagSe, dasda gua baia
oonviwiôneiB para a Saorataria da Saúda da Prefsitura Municipal da Santa Rita, R;
ou

c. judicial, noa tazmoa da legislagSo vigente pertinente a satória.
10.5 A raaoiaSo adninistrativa ou anlgivol aará pcooadida do antorisagio ascrita e
fundanantada da autoridada co^afrente.

CLÁDBUIA DáCDOL PRZMBIBA - DKS PStOUIADBS:
Ana fomaeadoraa/eoatratadoa qua daaoosvrirsa total ou parclalsonte oa oontratos oalabtadoa con
a Saorotaria da da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, a aos lleltantas qua oonetan
atos visando a fruatrar os objetivos da licitação, serão aplicadaa, penalidados cabtveia
fundamatodan oa Lei 8.666/93 o na Lal 10.520/02, as seguintes sançSas:

Z - Advartãncia; IZ - Multa;

a) 0,3 t (tr&s dóciaos por canto) por dia, atú o trigúsimo dia da atrase,
sobre o valor do fomociaanto

eu serviço não raalirado, ou s^ra a etapa d» cronograna físico da ̂ ras
não OB^ride;
b) 10 I (doa por canto) aohra o valor total ou parcial da wrigagãe não
cuivrida, c«i o oonaaquanta eanealananto da nota da aapanho ou doeuaanto
aqulvalanta.

III - Suspenaão Pai^rárla da participação an licitação a iaredieento da eentrataz
PffH B Adialnlatxação, por preso não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração da inidooeidada para licitar ou contratar eo« a Adninlstração
Pública, enquanto perduram oa aotivea dataminantes da punição cu até qua aaja
prm>vida a reabilitação parente a própria autoridada qua aplicou a panalirtnde, qua
aará ceneadlda a«tpra que o contratado roasarelr a Atolnlstração palea ptejuuoa
roaultantaa a dapoia da decorrido o prato da sanção aplicada con basa no Ineiao

S X® O valor da nulta aplicada, noa temos do Inciso II, aará dsaoontado ̂
valor da garantia praatada, retido doa pagomontos dovidoa pala Adainistração
ou cobrado judieUlMnta, sendo eorrlglda Bonatariamnta, da co^ot^toda
cm a variação do IPCA, a partir do tono inicial, at* a data do afetivo
rscolhifltBtttc. ,

S 2® A pana da anata poderá eer ^lieada cumilatlvamta cca as danais
aaaçSaa restritivas de diraitoa panalldadas csbivels fundsaantadaa na lei
8.666/93 a na lei 10.520/02.
5 3® A eontagm do período da atraso na axaonçãe doa ajuatas aará realiaada
a partir do prlmoiro dia útil subseqUanta ao do anoarraaanta do praao
aatabelecldo para o cuoprinanto da obrigação.
S 4® A suspensão tasporárla la^odlrá o fornecedor do lioltar • contratar con
a AdnlaiBtxaçio Pública poloa seguintes pratos:

I- 06 (ssis) nessa, nos eaeos da:
a) aplicação da duaa penas da advactãnoia, no preso « «
(dote) naaos, sm qua o fomaeodor/contratado tenha sdotato
as nadldas corraUvaa no prato dataminado pala
Administração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da narcadona

fornecida;

ZZ- 12 (dota) nataa, aos casos da:
a) ratardanento Inotivado da aracução da obra, do serviço, da suaa
pareelaa ou do fomacinante da bens.
IIZ - 24 (vinte e quatro) nasaa, noa cases do:

a) entregar cono verdadeira, naroadoria falsificada,
adulterada, datarlecada ou danificada;
b) pazaliaaçAe da sarviço, da obra ou da fomao)manto da bus
sem justa fundanaataçãe o prévia cenunicação á Actatniatcaçào;
e) praticar ato iliclto vlaando a fruatrar es objoUvos de
licitação na Sabito da Ateiniatraçáe Pública Hxaleipal. ou
d) sofrer cendoaapãe dafiaitlva por praticar, por naie
doloso, fraude fiscal no racolhinento de qunlquar tributo.

S S" Sará dnelarado inldónao, ficando inpadido do licitar a contratar oon a
Acteiniatração Pública, por taape indotaxainado, o fornecedor qua:

X> não ragularitar e inadinplãncia contratual noa prasoa astlpuladoa
nos incieoa do parágrafo anterior, eu
II- danenstrar não possuir idoneidade para contratar ooa a
Adnlnistração pública, m virtuda da ate ilícito praticado.

S 6* Ma nedalldada pregão, ao fomaeador qua, convocado dentro do praao da
validada da aua proposta, não cal^rar o contrato, deiaar da entregar ou
aproaantar deemantação falsa exigida para o eartana, ensejar o retardamento
da execução do sou objeto, oc^ertax-se da modo inidánao eu oonyor frauda
fiscal, sorá aplicada penalidade da is^odiaento da licitar a contratM^cm
o lauvLeiple per praao não superior a 05 (einee) anos, sendo ■
do Sistema do Cadastre de Ponacedecas, aas prajuiro daa *ul^
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«m ediMl e no contrato e das cMiinaçôaa legais, aplicadas e dosadas segundo
8 natureza e a gravidade da falta conetida.

11.2 A aplicação das sançães administrativas penalidades fundamentadas na Lei B.666/93 a na
Lei 10.520/02. s4o de con^tència do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundam^tadas
B.666/93 e na Lei 10.S20/02, determinará a publicaçAe do extrato de sua decisão 00 Seman^O
Oficial, o qual deverá contar;

I - noas ou razáo social do fornecedor e número da inscrição no cadastro
da Pessoas Jurídicas -

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - nome e CPF de todos os sóoíos;
III - sanção aplicada, com os reapectivos prazos de ii^odlnento; IV - õrg
entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do proceaao; o VI - data da publicação.

11.4 Além daa penalidades citadas, a lioitanto vencedora ficará -
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Regiatro da Fornacadorea " CM "T
Municipal do Santa Rita, PB e, no que couber, àa deaaia penalidadea referidas no Capitu o
IV da Lei n°. 8.666/93. . . „ . j.
11.5 Caracteriiar-so-á formal roeuea á contratação, podendo a Secretaria de Saudo da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a aeu exclusivo Juiao, convocar os licittntes
remaneacentas, na ordem da clasaífícação, para que manifeateni intetesae na contratado, w
igual prazo, e atendidas todas as condições edítallcias para fornecimento do objeto licitada
ou então cancelar o loto as seguintes hipóteses: . « •

c) J^s decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria da Saúde da Prefeitura
Municipal da Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tenha retirado e assinado
o instrumento contratual. - , , j-
d) Jqjós decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, s«a que tenha iaicia«
a execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caao ̂
ter aido aolicitada, sem justificativa de atraao ou com justificativa de atraso não

11.6 Além das penalidades eiveis elenoadas nos aubitena anteriorea, a Lei n*. 8.666/93
prevê ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório: Pena - detenção, de 06 (seis) meses e 02 (dois)
anos, o multa.

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

I- elevando arbitrariamente os preços: . ,
II- vondende, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou
deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra;
IV - altotando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V  - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais enareaa a propoata ou
a execução do contrato: Pena - detenção, do 03 (três) a 06 (saia) anos, •
multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

12.1 A execução do contrato aerã objeto de aeoaçanhamento, controle, fiscaliza^ e av^U^o
por repreaantante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr (a)
RAQUEL LIMA LIRA DA SILVA, portador(a) do CPF 097.068.494-08, com lotação fixada na Secretaria
Municipal de Saúde do Hunicipio de Santa Rita - PB. . , , j
12.2 O fiscal do Contrato, o (a) Sr (a). MICBELE CAVALCANTI DE MtAUJO SOUSA portador (a) do CPF
008.782.794-82, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Minicipio de Santa Rita - PB,
formalmente designado, e eomprovadamanta habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive aa pertinentes aoa
encargos cosplemantareB.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de santa
Rita. . ,
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato (duas) viaa, o qual vai
assinado pelaa partes e por duas testemunhas. /^' i \ \ . j

Santa Ritá í- Ò1 de Fevereiro da 2021.
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