
EBTMW DA PAAAIBA
mFBXTOAA KranCIPAL DS 8MRA RICA
COMZSSÃO PERKMOSnS Dl UCICAC^ >iS

COmiAXO M*: 066/2021
HtSaUO RLBTBÍÍItCO M»:010/2020 __ ^ , .

TEIMO DS CWITRXB) QDS KHTM Bi CTHHHMl A
BgagTAMA DS 8a6dB DA PREFEITURA MOEICtPAL BI
SAÍRA BICA B MEDIAL SAÚDE DISTIUbUIÍiORA DE

wtnTçQS BOSPITAIAR - LTBA, PARA

mSTAÇilo DE 8ERV1ÇÕ8 CCBPO»« DIBCRnUllADO
HBBTB ZNSTRSHEMTO NA FOIMA ABAIXOl

P«lo preaonte inatruaonto pMUcol*r <ia contrato, da tn lado o Saeeataria ífcmlelpal^ 8a^ da
Santa Rita - inacelta no CHPJ/kp sob o n» n" 00.694.222/0001-63. attuada A Avwiida FU»±o Riba^
Coatinho, a/n, Cantro, CEP: 50.300-220. Santa Rita, PS. oasta ato capraaantada paio SacMtà*^
LBCIAHO CORREIA C3UIMBIR0, CPF n" 027.071.464-04, docavanta alaplesaonta CONTRAXAIRB. o
X4do MgnT>T. SAÓDS DISOtlBPIPORA DE HMDOTOS MfolCOS H08PITAIAR - LTDA, OIPJ n* 23.993.232/0001-
93. looaliaada na R EORICO DS SOOEA LBAO, n* 594 - CORDEIRO - RECIFE - PB - «P: 59.013-900,
naata ato doravante al^laaaante COtRRRTADO. deoidiraa aa partoa oontratantaa aaainac o praaaata
oentcato, o qnal aa cagará palaa oláoaulaa a eondiçOaa aaguintaa:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FDKDAKEHTOS DO COHTRACO:
1.1 Bato oontrato daoorco da lioitacio aodalidade Preoao ElatrÓnicc n* 010/2020, preeaaaada
noa da Lai Sbdaral n" 10.520, da 17 da Jdlho de 2002 a 8Ubsidlaria«enta a Lei Fodnral
n* 8.666, da 21 da Junho da 1993; Loi Co^laaantar n* 123. da 14 da Daaaabco da 2006; Daorato
FOdaral n* 3.555, da 06 de Ageato da 2000; Daeroto Federal n* 7.992. da 23 da lanairo da
2013: Lai Conlementar 147/2014; Decreto Federal a 6.536 da 06 da eutabro da 2015; Decreto
n* 9.480 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n* 10.024 de 20 da aotaabro da 2019, o
legialaçâo pertinsnta, eonaidecadaa aa alteraçdea posteciorea daa rafaridaa norsaa.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CCOORATO:
2.1 O preaanta contrate tan por objeto: AQUISIÇÃO de MATERIAL MÉDICO BOSPIIALAR. VISANDO
AfV"*° AS DEMANDAS E MECEBSTPA''*" pA SECRETARIA HUHICIPAL DE OAflM DE SAnm RITA, PB.
2.1.0 fonaeiaanto deverá obedecer rigoroaaaanta ás eondiçfiaa eaprosaaa naata inatruMnto,
proposta aprosentada, Preqáo Bletranico n» 010/2020 e inatruçdes do Contcatanto, dociaantoa
esses goe flean farendo partes integrantes do preaanta contrato, independanta de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR S »EÇ0Sl
3.1 O valor total deste contrate, a base do preço prepeato,
vinte e cinco reais).

e da R0 925,00 {Hoveoentoa e

xsni 1 BS»scirxcACáo I msca ratiD. ODA». F.amT. F.COTAL

m aancoLW TMawn a continuo Bsvtcuxn vaoxnú
knESCAASáVEl., ESCOVA CtRVICAl, BSPÁSOIA DS AXRU b6
" UDEXEA, LUVA B.V.A. BSTOJO POESA lÃMPEASE xiKmJ

DE Vioao COM TAMPA PDSCA.

uw SOO R« 0,95 RI 285,00

KE* PURCOIAU TAHIBBO K ClUmNDO BSPtCULO VAOIEAl^
MSCAHÁVEL, ESCOVA CWVICAl, BSP^IM BB AIRES Bt nM«*«T
" MOSnA, LUVA E.V.A. SSTOJD ÍCOfflA LÁMUnSB Lbom^ «wu*:-»»»

DE VIDRO OM lAHFA FOSCA.

0» 400 RS 0,02 Rt 320,00

n* PAHICOLAO TANASBO P CONTBBO ESPaOTlO VAUUUUJ
DBSCABSÁVBL, ESCOVA CSRVXCAL, EaPÁTULA DE AXSSB
' WaDBIRA, LUVA B.V.A. BStCUO P0B3A lÃMIHASB LÁUINd

DE VIDRO cm TAMPA POSOL. 1

UHD 400 RS 0,78 BI 312,00

TOTAL RS 935,00

eaceto para oa casos previstos
CLÁUSULA QUARTA - DO RBA-IUSTAMBiraO:

4.1 Oa preços contratados sâo Clnos pelo periedo de ue ano,
no Art. 65, SS 5* e 6*, da Lei S.666/93.
4.2 Ocorrendo e daaeguilibrio econSaioo-Einaneeire de contrato, poderá ser restabelecida a
relaçáo gna aa partas paotoaras inieislaente, nos teiBos do Art. 65, Incise II, Alisea d, da
Lei 0.666/93, nediante ooq>rovaçao doeieiental e cegoerleento expresso do Contratado.

OJlUSDLA gOXNTA • DA DOTAÇÃO:
5.1 As despesas oorrerlo por oonta da seguinte dotaçAo, constante do orçasento vigente:

02.101 - FUMDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SBRVIÇOS DO PUKDO MUNICIPAL DS SAÚDE
10.302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DA ASBIST. BOSPIIALAR B AMBULATORXAI, ALTA/MÍDIA
COMPLEXIDADE

10.302.1604.2250 - HAHDTENÇÃO DAS ATIVIOADSS BHSRGEHCIAIS DE COMBAXB AO COVZD-19
10.301.26QS.2051 - lOHDTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS ATENÇÃO BÁSICA
EUMEMIO DE DESPESA: 3390.30-00 MATERIAL DS CONSUMO

ranz DS RECURSOS 211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO FEDERAL

dJiOBULA SEXTA - 00 PAOAMBNTQ:
6.1 O pagaaonto aerá sadiante SMPINBO, da aeordo con as guantidsdes afetivasente ee'
apóa a data do racabinanto definitivo do objeto, pela Ceaisalo de Ree^laento,
apresentação da Mota Piscai, conferida e atestada. O pagasanto deverá aer efetuado no pzaa'
inS<r4iii,» do 30 (trinta) dias após a apresontaçáe da Nota Fiaeal.

6.2 Os preçoa acráe fines a irreajustáveis nos tersoa da legislação ee vigor, doraata
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vigônei® desta contsato, salvo os casos peevistos no Att. 65, parágrafos 5* e t7 O ̂ "\
0.666/93, de foma a ser aantido o Equilíbrio Beonômico-rinancoiro do Contrato.
6.3 Para efetivaçáo dos pagamantos respectivos, deverão ser apresentados juatasmntB-icem^tl ̂ (T
Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas da dábito CHO do INSS, CRF do FGTS é i
Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidaaiente atualizada:
6.4 O ndo cumpriaonto do subitem anterior, implicará na sustaçáe do pagamento qua'>^d^ser.
processado após a apresentação das referidas certidóes, não podendo ser considerado
de pagamento.

b.

CLÁOSUIA SÉTQa - DOS PRAZOS B LOCAI. DE ENTREGA:

a. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamante, mediante a expedição da
solicitação de fomaeinento pelo Setor Competente, a qual daverá aer atendida no praio
TüáviiBn de 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitaçáo.
As entregas do objeto desta licitação deverão aer realizadas na Secretaria de Saúde de
Prefeitura Municipal de Sente Rite, PB situada á Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, a/n,
Centro, CEP: 56.300-220, Santa Rita, PB, no prazo názimo de 10 (dez) diaa úteis, sempre
contados a partir do recebimento polo fornecedor da Nota de Empenho. O Horário de entrega
daverá ocorrer no periodo do 06 áa 17 hs, de Segunda á aexta-feira.
Todas as despesas do transporta, tributos, frete, carregamento, descarcegamonto, encargos
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta a indiretamente do
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.
O prezo de vigência do presente contrato será determinado: atá o final do exercício
financeiro do 2021, considerado da data de sua assinatura.

d.

b.

d.

e.

f.

9-

b.

i.

CUkOSOLA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITANTE VENCEDORA:
8.1 Caberá a Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos represententes/prepostes e
er^regados da CONTRATADA ao local do entrega dos produtos nas dependências da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente
identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE;
Promover o aceaçanharaento e a fiscalização quando da entrega doa produtos, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio es falhas
detectadas e comunicando a CONTRATADA a ocorrência de qualquer feto que exija medidaa
corretivas por parte desta;
Cosuniear á licttante vencedora, qualquer irregularidade no fomaeimento doa
produtos a interroi^er imediatamente o fornecimento, ao for o caso;
Impedir que terceiros forneçam oa produtos objeto deste Pregão;
Prestar as tnformaçóoa e os eaclasocimentos que venham a ser solicitados pele
CONTRATADA;

Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
Efetuar o pagamento á CONTRATADA em atá 30 (trinta) dias após o atesto da Nota
Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
Atestar a execução do objeto deata Contrato, por meio do Setor Cempetante;
Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigaçóea eontxatuaia.

8.2 Caberá á licitante vencedora;

a. Responder, em relação aos seus empregados, por todaa as despesas
decorrentes da entrega de produto a/eu serviços, tais como: a) salários;
b) seguros de acidente; e] taxas, impostos e contribuições; d)
indenizações; o] vales-refeição; f) valos-transporte; e g) outras que por
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, oa seus empregados Identificados por crachá, quando em
trabalho, dovondo substituir imediatamente qualquer um deles que seja
considerado inconveniente á boa ordem e áa normas diselpllnarea da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

c. Respeitar as normas a procedimantos de controle e eeeaso áa
dapandêneias da Secretaria da Saúde de Prefaitore Municipal de Santa
Rita, FB;

d. Responder pelos danos causados diretaawnta a v ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fisealisação eu o
aeoaqwnhamente pela Secretaria Municipal da Saúda;

e. Responder, ainda, per quaisquer danos causados diretamente a bens da
propriedade da Secretaria de Saúde da Prefeitura Minicipal da Santa Rita,
PB, quando esses tenham sido ocasionados per aeus esqiragados durante a
entrega do produto;

f. Entregar oa produtos máximo do 10 (dez) dias, contados a partir da data
da assinatura de contrato/empenho. O dascumprimento ao prazo citado
sujeitará a emprosa contratada á penalidade de multe.

g. Enearrego-so da entrega dos itens adquiridos, areando com qualquer
custo advindo do transporte, carga, descarga, boa como qualquer serviço
relativo ao procedimento do entrega.

h. No ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento fiscal
válido correspondente eo fornecimento.

i. Comunicar a Seerotaria da Saúda da Prefeitura Municipal de Sente Rite,
PB, por escrito, qualquer anonaalidade de caráter urgente o prestar oa
esclarecimentos que julgar necessário;

j. Justificar, no case do doacumprlmanto do prazo citado no item anterior
eu paralisação do fornecimento, por escrito, ee atê 24 horas contadas
da entrega frustrada; Ç'

k
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. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condições '^e
possam prejudicar a prestação ou a iminência de fatos que pos'
interferir na perfeita execução deste contreto, bem como atraso
paralisação do forneeizieato apiresentando rstõea justlficadoras, as
aarSo objeto de análise, quo poderão ser ou não aceitas pelo Centratan'

1. Encontrsr-so em dia com as obrigações fiscais, em conformidade cem
previsto DO procedimento llcitatòrio;



-'J
a. Hantar-se «a cos^Btibilidado eae as obrigaç&a* a aaraa «aauaid»^/' ̂ Aa
da todas aa eondiçòae da habilitação a qualificação axigidas nasta íta^w^ ̂  C. c \
duranta toda a axeoução do contrato; ( m j

n. Baitir a nota fiscal, constando na sesma a informação sobre os.rMursos
utilirades para eustaie dasta contrato;

e. Trazer ao setor de Empenho as Notas Fiscais acei9anha(
respectivas certidões de natureza fiscal; V>

p. Se os produtos entregues foran recusados, a aBg>ca8a aerã advertida paíg^ "
o cuiq>riaanto imediato de suaa obrigações, lha sendo concedido o praso
BiAvjaft de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos eu
apresentando dafaaa num prezo de 24 (vinta a quatro) horas, sob pana da
aplicação da multa prevista neste Edital a demais medidas qua se fizerem
nacassãrias.

CLAOSUIA NOKA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 k licitanta vencedora caberá, também:

a. Assumir s responsabilidade por todos os encargos previdanciãrios a
obrigações aocisis previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a ssldi-los na época própria, vez qua os seus agregados
não manterão nenhum vinculo e^regaticio com a Secretaria de Saúde da
Frefeitura Municipal do Santa Rtts, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade per todas as providõnciaa e
obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, foram vitimas os seus
e:q>regsdos quando do fornecimento do produto eu em conexão cem ale,
ainda que acontecido em dependência da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal do Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os encargos da possível demanda trabalhista, civil eu
penal, relacionadas ao fornecimento do produto, orlgieaziamente eu
vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encergoa fiscais e coaarciaia
resultantes da adjudicação deste Pregão.

a. Obter todas as licenças, autorizações e frenquise necessárias á execução
de contrato pagando os emolumentos prescritos em lei.

9.2 Deveti a licitante vencedora observar, ainda:

a. S e;q>raBsaments proibida á contratação da servidor pertencente eo quadre
de pessoal da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB durante a vigência do contrate;

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

e. Vedada ã subcentrataçèo de outra e^^resa para o fomeclmanto do produto
e/en serviço objeto deste Pregão.

9.3 A inadia^lência da licitanta, cem referência aos encargos estabelecidos no subitem
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ã Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, nem poderA onerar o objeto deste Pregão, razão pele
qual a licitanta vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ative
ou passiva, com a Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Riba, VB.

CLÁDStRA DÉCIMA - OA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 o contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. S7 e 65 da
Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Seoretazia da Saúda da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB, cem a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 No interesse de Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, o valor
inicial atualxrado do Contrato podará soe aumentado ou supriizido até o lisiite de 2St (vinta
e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1* e 2°, da Lei n°. 8.666/93.

a. a licitanta vencedora fica obrigada a aceitar, nas masmas condições licitadas, os
Bcrêaeisios ou supressões que se fizerem nacasaãries; a

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o liaiite estebaleeido nasta condição,
exceto es supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A Inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

a. Os casos de rescisão eentratual serão formalmente motivados nos autos do preeasae,
assegurado o contraditório e a ai^la defesa.

10.4 A rescisão de contrate poderá ser:
e. dotecmznada por ate unilateral e eacrito da Saeretaria de Saúde de Prefeitura

Municipal da Santa Rita, PB, noa casos enumerados nos incisos Z a XZI a XVII de
artigo 76 da Lei mencionade, notificando~se a licitante vencedora e "
ainima do 05 (oince) diaa; ou

b. amigável, por acordo entre as partas, reduzida a tarmo neste Pregão, desde que haja
conveniência para a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Sente Itite, PB;
eu

c. judicial, nos termoa da legislação vigente pertinente e matéria.
10.5 A rescisão admlniscrativa eu amigável será precedida de auborisação aseriCa e
fundamentada da autoridade ce^Mtente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
Aos fornecedoras/contratados que descumpriram total eu parcialmante oa contratos celebrados
e Secretaria do Seúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, e aos Iloitantas que eon«am'^
atoa víeando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades caceis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sanções: \

I - Advertência; II - Multa; \
oMt • ■ -i- -1-■ a) 0,3 % (três décimos por canto) por dia, até o trigésisw » de etreso.

sobre o valor do fornecimento
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ou serviço Bào roslitedo. ou sobre a etapa do cronoçraM fisico de^aa^
nâo ciuiprido; u_j—i
b) 10 % {da* por canto} sobra o valor total ou parcial da oorigsç
cumprida, com o conseqüente cancelaaento da nota da empenho ou dopumeato
equivalente. \

III - Suspensão Ta^orária de participação em licitação e impedimento oa
cem a Administração, por praro não superior a 02 (dois) anos;
IV- Declaração do inidoneidade paro licitar ou contratar com a Aí^nistr
Pública, enquanto perduraram os motivos daterminantea da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
aorá concedida seaçre que o contratado ressarcir a Administração peloa ptejuasoa
resultantes e dspois do decorrido o praso da sanção aplicada com baae no inciso
anterior. , ^ ,. j. j_

S 1' O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, será descontado do
valor da garantia prestada, rstido dos psgamantos dsvides pela Administração
ou cobrado judicialmente, sendo corrigids oonstariamente, de conformidade
com a variação do IP», a partir do termo inicial, até a data do efetivo
recolhimento.

S 2° A pana de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções restritivas do direitos panalidsdes cabíveis fundamentadas na tai
0.666/93 e na Lei 10.520/02.
5 3*. A contagem do período ds atraso na execução dos ajustes será realizada
a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramsnto do praso
estabelecido para o cuiq>rimento da obrigação.
S 4° A suspensão tos^tária iapedirã o fornecedor de lieiter e contratar com
a Administração Pública pelos seguintes prasos:

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

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria
fomecida;

II- 12 (dose) Mses, nos casos de:

a) retardamento imotivodo da execução de obra, d# serviço, de suas
parcelas ou do fomscisMnte da bens.
XII - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;

b) paralisação da serviço, de obre ou da fornecimento da bens
sem justa fundamentação e prévia comunicação ã Administração;
e) praticar ato ilieito visando a frustrar oa objetivos de
licitação no âmbito da Administração Pública Municipal, ou
d] sofrer condenação dafinitiva por praticar, por meio
doloso, fraude fiscal no recolliimento ds qualquer tributo.

S 5° Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar a contratar com a
Adadnistração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I- não regularirar a inadiB^lência contratual nos prazos estipulados
nos incisos da parágrafo anterior, ou
II- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Adminiatração Pública, em virtude de ate ilícito praticado.

S 6' Nb modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do praxe da
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar da entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução do sou objeto, eoi^ortar-se de siodo inidôneo ou cometer frauda
fiscal, será aplicada penalidade de iiq>edimanto de licitar e contratar com
o Município por prazo não superior a 05 (cinco) anos, sendo doseredenciado
de SistMs da Cadastro de Fornecedores, sem prajuizo das multas previstas
em edital a no contrato a das cominações legais, aplicadas e dosadas segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei B.666/93 e na
Lei 10.520/02. são ds cos^tãncia do ordenader da despesa dasta Sacretaris.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções a penalidades cabíveis, fundamentadas na l«i
8.666/93 o na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato do eua decisão no aemanário
Oficial, o qual davecá conter:

I - nona ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Haeienal
de Pessoas Jurídicas -

CNPJ eu no Cadastre de Pessoas Pisicas - CPF;

II - Doma o CPF de todos oa sócios;
III - sanção aplicada, com oa respectivos prasos da impedimento; IV - órgão ou
entidade e autoridade qua aplicou a sanção;
V — número do proceaso; e VI — data da publicação.

11.4 Além daa penalidades citadas, a licitante vencedora ficará eujaita, ainda, ao
oaneelaoento de sua inscrição no Cadastro da Registro de Fornecedores - CBF da Prefeitura
Municipal da Santa Rita, PB e, no que couber, ás draaie penalidades referidas no Capitulo
IV da 1,01 n°. 6.666/93.

11.5 Casactarizar-so-á fozmal recusa á contratação, podando s Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os lioi
rsmaneseentes, na ordem de classificação, para qua manifestem intaresse na contratação
igual praso, o atendidas todas as condições editalicias para fornecimento do objeto liei
ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses;

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação ds Socreteria de Saúde da Prefei
Municipal de Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tenha retirado e asainadá

r-:i



o inBtxTiBftnto centratu*!. «««olaria
d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, aw ̂ e
a execução dos serviços ou fornecimento doa bons, objeto desta licitação, no
ter sido solicitada, sem justificativa de atraao ou com justificativa de atraso nío

11.6 Jtlfa das penalidades eiveis elencadas nos subitans anteriores, a I«1 n*. 8.666/93
prevâ ainda punições na esfera criminal, senio vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realisaçao de qualquer ato do
procedimento lioitatório: Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois)

« SUltA.
95 - Frexidar, «a proiuÀ»o d* F«xenda Pública, licitação instaurada para

aquisiçie ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela dacorranta:
I- elevando arbitrariamente os pseçoa;

II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, moroedoria falsificada ou
deteriorada: III - entregando uma mercadoria por outra:
tv - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V  - tornando, por qualquer modo, injuatamente, mais onerosa a proposta ou
a execução do contrato: Pena - detenção, do 03 (trãs) e 06 (aols) anoa, e
multa.

CLÁUSULA DiCZHA 3ESÜNDA - - OA FISCALILAÇÃO B GESTÃO DO CONTRATO

12.1 A execução do contrate será objeto do acM^anhamente, controle, fisoalisação e avaliação
por representante da Contratante, designaaoa para Gestor do presente contrato o (a) 8r{a) .MAW
RAQUEL LIHA LIRA DA SILVA, portador(a) do CPF 097.060.494-08, com lotação fixada na Soerataria
Municipal de Saúde do Município da Senta Rita - PB.
12.2 O fiacal do Contrato, 0(a) Sr(a). MICHBLE CAVALCANTI PE ARAÚJO SOUSA portador(a) do CPP
008.782.794-82, com lotação na Secrotária Municipal da Saúde do Município de Santa Rita - PB,
formalmente designado, e coíÇPtovadamenta habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contrstusis, inclusive es pertinentes aos
encargos complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes desta contrato, as partes elegem o Foro da Coosrea da Sente

/^Y'^ \E, por estarem da plano acordo, foi lavrado o presente eonírato a ÒB^dueM vise, o qual vai
assinado pelas psrtas e por duas taotearanhas. I / l\ \ 1Santa Rl^ -I^B, 01 delFevereiro de 2021.

TESTEMUNHAS PElcl CTOíTHATAMTB / /

LUCIAHO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PELO CONTRATADO

DANIEL GRANGEIflOFErrOSA
DEALENCAH9794564U3A Oiü«a>ni,ii»cí««™,

MEOIAL SAÚDE OISTRlKnDQRA DE PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALAR - LTDA
CNPJ N« 23.993.232/0001-93


