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ÍREFEITOM KOHICIPAL OE SANTA RITA
cctassfto PERHAKENTE OE LICITAÇÃO

j.
CONTRATO N°: 056/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N":010/2020 ^.-n-íu i

TERMO DE CONTRATO QOE ENTRE 81 aiSBRAH A
SECRETARIA DB SAÍfDB DA roBPBITORA HUHICZPAL Dl
saíra RITA E 30 3A0DE PROTUTOB HOSPITALAR
EIPUT.T ̂ PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COHVORME
DISCRIMINASO KI8TE IMSTRDMENTO KA rORMA ABAlXOi

Pele presente instrumento psxticulsr da contrato, da um lodo o secretaria Municipal da Seã^ de
Santa Rita - inscrita no CNPJ/MP eob o n* n» 08.694.222/0001-63, situada i Auwiida Flávio Ri^lto
Ceutinho, s/n, Centre, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, nesta ato representada pelo SeeratAxio,
LOCXANO CORREIA CARNEIRO. CPP n* 827.071.464-04, doravante siaplaamante CONTRATANTE, o do outro
lado 80 SAPDE 9Rg)0T03 HOSPITALAR EIRBLI, OIPJ n* 29.775.313/0001-01, localiíada na AV VINTE DE
JANEIRO, n* 499 - BOA VIAGEM - RECIFE-PB - CEP: 51.130-120, naste ato doravante siB^losmante
CONTRATADO, decidiram as partas contratantes assinar o presente contrato, o qual ae regará pelas
cláusulas a condiç&es seguintes:

CLÁD8ULA PRIMEIRA - DOS PONDAMÍHTOS DO CONTRATO:
1.1 Este contrato decorro da lioitapSe modalidade Freaá BletrSaieo n* 010/2020. proceaaada

nos da Lei F^ral n® 10.520, da 17 de Julho da 2002 a subsidiariaaanta a Lal fedartl
n® 8.666, da 21 de Junho de 1993; Lei Coaçileaentar n® 123, de 14 da Dosaabro da 2006; Daerato
Psdaral n' 3.555, da 08 da Agosto do 2000; Decreto Federei n* 7.892. da 23 da janeiro da
2013; Lei Co^lmentar 147/2014; Decreto Fodoral n 8.538 do 06 de outubro do 2015; Deoroto
n* 9.488 da 31 de agosto da 2018; Decreto Fadarei n* 10.024 da 20 da setembro da 2019, e
legislaçáo pertinente, censidaredas aa altaraçôas poaterioras das rofaridas normas.

CLÁUSULA SESONDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presenta contrato tem por objeto: AQPI81CÁ0 DE MATERIAL KtoXCO EoaPlTALAR. VISANDO
ATENDER AS DBiANDAS E NECESSIDADES DA SBOtEraRIA MUNICIPAL DE gADDE PB SANTA Ria. PB.
2.1.0 fomaciBento davará obadaear rigorosasenta às condiçãoa e^^rassas nasta instnaanto,
proposta apresentada, Preeáo Elet^Anico n® 010/2020 e inatruçâes do Contratante, documentos
asses que Eicam fasondo pactea Intagrantas do presanta contrato, indapendanta do transcrição.

CLÁUSUIA nsaiRA - DO VALOR B PREÇOS:
3.1 O valer total desta contrato, a base do praço proposto, ó da RS 2.798,50 (Doiamil
aeiaeantos e quarenta a dela reais e setenta centavos).

imiT _ _ _ BSPECIPIOÇáO
eOLBTMt BB OAIHA flXSTBÃ JSSATO, CAPACBÁDB IARA
120QKL n FVC, KÁO BSTÉMl.
OMB SSTBRXL 17,S x'7^31 13 nOS. CaffWBSÂ; ̂  t.
OOBBAS; ESTBAIUZADA POR IRRAPIAOO OMNA.!
etWPItUCiOlOUMLS CCM FIOS lOOt RtCOPRO BH TBCmO

PURO TIPO TEU (AlVBJASJlS. PORinOUlAS. ISSICA DB
ncpURBiiLS. sunsTRtiexAS ocawntosRs. Mxno,|
DBITUHA, CQRMITBS CORRETIVOS, ALVEJAHTS9 OPROOS,;
ÀLCAIIS B ÁCIDOS, IKODCRAS B nSIPlDAS, COM
AOlBRMSmO LARRU. B< TODA SUA EXTSiaAO PARA EVITAR
pBSFXAKÍtRO) . BOALAOA XXDtVXDUAUeMTB B<
ENVELOPE. CAIBA COH 10 BBVBtOPB. _|
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJU8TAMBHT0:
4.1 Os preços contratados sáo Sixos pelo periedo de um ano, exceto para os casos pxavlstes
ae Art. 65, SS 5* e 6<, da Lai 8.666/93.
4.2 o dasaquilibrlo aconâmice-flaancairo de contrato, podará ser rastabalacida a
ralaçào qua as partas pactuaram Inicialaenta, noa termos de Art. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante ee^rovaçáe dncmantal e requerimento exprease de Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
S.l As despesas correrão por conta da seguinte datação, constante de orçamento vigente:

02.101 - FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE

10.122.2605.2041 - MANU7ENÇÁO DOS SERVIÇOS DO lUMDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR S AMSULATORIAL ALTA/MÍDIA
CQKFLE3CI0ADB

10.302.1604.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EKER08NCIA18 DB COMBATE AO COVID-10
10.301.2605.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DB DESPESA: 3390.30-00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS 211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEltTA - DO PAGAMENTO:
6.1 O pagamento será mediante EMPENHO, de acordo cem as quantidades efetivamente enteeguás,
4g>6s e data do recabimente definitivo do objeto, pele Comissão de Rocebimente, medieate
^resentaçSe de Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento davará sor efetuado ao pruo
márimn de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal. ^
6.2 Os preços serão fixos o irroajustáveis nos termos da legislação em vigor, durantm a
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vi«8neia desta contrato, salvo os ossos previstos no Art. 65, parágrafos 5* e 6*i^^Lel ^
e.666/93, do forma a ssr aantido o Equilíbrio Beonfimioo-rinanoeiro do Contrato. /Ç
6.3 Para ofetivaçio doa pagamentos respectivos, deverão ser apresontados juntamenj^oa Q (
Faturas o Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CHD do XNSS, CBF do FQT^ .ooa«ai r>
Fasenda Municipal do domicilio do propononta, devldoaanto atualizada;
6.4 O não cui^rimanto de subitea anterior, inplioarã na auatação do pagamento stue*_  . . jj}
processado ̂ ós a sprosoatação das referidas certidões, não podando ser eoneidoradoX^Mo 1
da pagoisante.

CLÃOSOIA SÉTIMA - OOS PAAZOS E LOCM. DE ENTRE»! , j
a. O objeto desta licitação deverá ser entregue parcelsdaaanta, mediante a erpedlpio de

solicitação da femoeimento pelo Setor Ccnnpotanto, a qual dovará ser atendida no praxo
ci3 jo (Dar) diaa a contar da data do reeebimanto ds respeotiva solicitação.

b. As ontcogss do objeto dosta licitação davarão aer cealisadas na Secretaria da Saúda da
Prefeitura Municipal do Santa Rita. PB situada á Avanida Flávio Ribeiro Coutlnbo, s/n.
Centre, CEP: 59.300-220, Santa Rita, PB, no praio márimn de 10 (dor) dias úteis, aaa^re
contados a partir do recebimento pelo fomacador da Nota da Bsponho. O Horário do entrega
deverá ocorrer no período da 06 ás 17 hs, da Segunda à sexta-feira.

e. Todas as despesas da transporta, tributos, froto, carrogamanto, descarregoaeato, encargos
trabalhistas a prevideneiários a outros custos doeorrentos direta e indiretamente do
fiomacimanto de objeto desta lioltação, correrão por conta exclusiva da contratada.

d. O prazo da vigência do presente contrato será daterminado: até o final do eaareicio
financeiro da 2021. eonsldarade da data da sua assinatura.

CLÁDSDLA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MDHICIPAI. DE SAÚDE E DA LICITANTE VENCEDORA!
8.1 Caberá a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita. PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso doa representantes/prepostos e
agregados 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 o acompanhados per reprssantante de CONTRATANTE;

b. Promovar o acoopanhamante a a fiscalização quando da entrega dos predutoa, sob os
aspectos quantitativo o qualitativo, anotando am ceglatre prêprio aa falhas
detectadas a comunicando i CONTRATADA a ocorrência da qualquer fato que exija medidas
corretivas por iwrta dasta;

e. Comunicar ã lleitanta vencedora, qualquer irregularidade no femeeimento doa
produtos o intorsospor o CoraeclBStito, 00 €qt o esso;

d. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
e. Prestar as infezmaçêes a 08 esclareolmentoa que veuiham a aer aolloltados pela

CONTRATADA;

f. Plaeallsar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
g. Efetuar o pagamento á CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota

Fiscal/ Fatura de Hatarial o/ou serviços;
h. Atestar a execução do objeto deste Contrate, per maio do Setor Compatante;
i. Fornecer atestado do eapaeideda técnica quando solicitado, dasde qua atendidas as

obrlgaçóes contratuais.
8.2 Caberá á lieitante vencedora:

a. Responder, em relação aos aeua espregadoa, por todas ae despesas
daeeerantas da entrega da produto e/eu serviços, teia como: a) salários;
b) aogurea de acidonte; c] taxas, Ispestoa a oontribuiçêea; d)
indenizações; e) veles-refelção; f) valas-transpocte; e g) outras que por
ventura venham a sar criadas e exigidas pelo Governe;

b. Manter, ainda, oa aeua empregados identificados por crachá, quando em
trabalhe, davando substituir isMdlataaonto qualquer um deles quo aeja
considerado inconveniente à boa ordam e ás normas disciplinares da
Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

e. Respeitar aa normae e procadimantos de controle e acesso áa
dependências ds Seoretazis de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB;

d. Raapondar pelos danos causados diratamonte a v eu a terceiros,
daeerxontas de sua culpa ou dele, durante e entrega do produto, nlo
excluindo ou reduzindo esse reepenaabllidado a fiacalliação eu o
aeospanbamanto pela Saeretaria Municipal da Saúde;

a. Responder, ainda, por quaisquer dsnos esusedos dlrotomanta a bens da
propriedade da Saeretaria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita,
PB, quando asses tenham sido ecaalonados por seus empregados durante a
entrega do produto;

f. Entregar oa produtos másino da 10 (das) dias, contados a partir da data
de assinatura do contrato/assanho. O dosets^rlaento ao prazo citado
sujeitará a arrasa contratada ã penalidade da snilta.

g. BDcarrega-ae da entrega doa itens sdqulridos, arcando com qualquer
eoato advinde do transposta, carga, descarga, boa como qualquer sorvlço
relativo ao procadlmanto da entrega.

h. Ho ate da entrega de ebjoto, davará sar apresentado docimMnto fiscal
válido eorraspondanta se focneeimento.

i. Comunicar a Saeretaria da Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, por escrito, qualquer anormalidada ds caráter urgente o prestar es
aselareelmantoa qua julgar necessário;

j. Justificar, no caso do daseus^rlmante do prazo citado no item anterioy^
ou paralisação de fomeclmaato, por escrito, em até 24 heras contadas
da entrega frustrada; L—..

k. Comunicar so CONTRATANTE, por escrito, se verificar condiç&aa q6^ \'^
possam prejudicar a prestação eu a Iminência de fatos que posaamV
interferir na perfeita execução desta contrato, bem como atrase lou \
paralisação de fomecimanto apresentando razões jcatificaderaa, aa quais
aarão objeto da análise, que podarão aer ou não aceitas pelo Contratante;

1. Eneentrar-ae aa dia com as obrigações fiscais, em confotmidade com o
previsto no procedimento licltetório;
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B. Huit«r-aa aa eospatibilidada coa as obrigaçSss a seraa assumidas
de todas as eondiçdaa da habllitaçio a qusli£ieaçAo axlgidas nesta F
durante toda a exacuçio do contrato:

n. Emitir a nota fiscal, constando na meama a infosmagio sobre os
utllisadoB para ouataio dosta contrato;

o. Traser ao setor da Bapenho as Notas Fiscais acoayanhs
respectivas certidões do natureza fiscal:

p. 9a es produtos entregues forem recusados, a aspcesa será adverti
o cu^rioento iaediato da suas obrigações, lha sendo concedido o

do 24 (vinte a quatro) horas, efetivando a troca dos produtos
apcosontando defesa num prazo do 24 (vinte o quatro) horas, sob pana de
aplieaçio da malta prevista neste Edital a doBais tMdidas que se fiseras
necessárias.

CLÁOaCLA HOKá - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, CCMBRCZAIS E FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 jt licltanta vencedora caberá, taobáa:

a. AssuBir a responsabilidade por todos es encargos previdenciários a
obrigações sociais previstos na leglalaçáo social e trabalhista aa vxgor,
obrlgando-se a aaldá-loa na época própria, vez que oa sans e^regados
náo Banteráo nenhtm vinculo ai^regatlclo com a Secretaria da Saúda da
Pcafeitura Municipal da Santa Rita, FB;

b. Assmir, taabte, a responsabilidade per todaa as previdências e
obrigações ostabeleoldas na legislaçáo especifica de acidentes de
trabalho, quando, ea ocorrência da ospóeia, foeaa vitioAS os seus
e^rsgados quando do fomooiBente do produto ou aa conerio eoa ele,
ainda que acontecido em dependência da Secretaria da Saúde da Prefeitura
Municipal da Santa Rita, PB;

o. AssuBir todos os encargos da possível demanda trabalhista, civil eu
penal, relacionadas ao fomeciBonto de produto, originariasaate ou
vinculada per provonçáo, conexão eu eentingênoia: e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e eoawrciais
resultantes ds adjudieaçio dsste Pregie.

e. Obter todss os lloenças, autorizações e franquias nocessárias á evemyán
do contrate pagando oa emoliBiantoa prescritos ee lei.

9.2 Deverá e lieitante vencedora observar, ainda:

a. E axpressoBanta proibida á contrstaçáe de servidor pertencente eo quadro
de pessoal da Soeretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de aaota Rita,
PB durante a vigõneia de eontrato;

b. Exprassasonte proibida, tasJoáa, a veiculaçáo de publicidade acerca deste
Pregão, sslvo aa houver prévia autorização da Seereteria ds Saúde ds
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB; e

e. Vedada á aubcontratapio da outra eapresa para o femeciBsnte do produto
e/ou serviço objeto deste Pregáo.

9.3 A inadiapláncia da lieitante, oos referência aoa encargos estabelaeidos no subitm
antarior, nêo transfere a responsabilidade por seu pagasento á Secretaria da Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, nam poderá onerar c objeto deste Pregáo, razáo ]^a
qual a lieitante vencedora renuncia ei^ressaBonte a qualquer vinculo da solidariedade, ativa
ou passiva, eoa a Secretaria de Saúde da Prefaitura Municipal de Sente Rita, PB.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇAO B RBSCISAO DO CONTRATO:
10.1 o contrato a ser firmado podará ser alterado nos ossos previstos no art. S7 e SS da
Lei 8.66S/93, desde que haja interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB, com a sprosontaçáo das davidas justificativas adequadas a este Pregáo.
10.2 Ho intorosoo da Boorataria do Saúde da Profoitura Municipal do Santa Rita, PB, o valer
inicial atualizado do Contrato podará ser ausentado ou suprimido até o limite de 25( (vinte
« cinco por conte), conformo disposto no Artigo 65, parágrafos 1' o 2", da Lei n*. 6.666/93.

a. a lieitante voncodoes fies obrigada a aceitar, nas Basmas condições licitadas, os
aarásaiBos eu suproasõos que ao fizaroa necessários; e

b. nenhum acréscimo ou aupresaáo poderá oxcodar o limite estabelecido nesta condição,
exceto as supressões resultantes de acordo entro as partes.

10.3 A inexecuçáo total ou parcial do contrato onsoja a sua reseisáo, cenfocae disposto
noa artigos 77 a 60 da Lei no 6.666/93.

a. Os casos da reseisáo contratual soráo formalaenta aotivadoa nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a sopla defess.

10.4 A rescisie do contrato podará aar:
a. dotorslnada por ato unilateral e escrito da Secretaria de Saúde de Prefeitura

Municipal do Santa Rita, PB, nos casea enumerados nos incisos I a m e XVZI do
artigo 76 da Lol eancionoda, notifioando-aa a lieitante vencedora eon a antecodêneia
Blniaa de OS (cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entre as partas, redusida a tarso neata Pregáo, desde que haja
conveniência para a Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;
ou

e. judioial, nos taimos da legislaçáo vigente pertinente a matéria.
10.5 A reacisáo a^inistrativa ou «aigável será precedida da autorisapáo escrita a
fundamentada da autoridade co^etento.

CLÁUSULA DÊCSa PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
Aos foraoeoderos/contrstsdos que dascmprirem total eu parcialmante os contratos celebrados
e Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, e aos lieitaates que eemelW
atas visando a frustrar os objetives da licitaçáo, soráo aplicados, eabiveia
fundamontadas na Lei B.666/93 o na Lai 10.520/02, as seguintes sanções:

1 - Advertência; ZI - Hulta;

a)0,3 6 (trás dácimoa por conto) per dia, atá o trigásimo dia de atrase,
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aobEa o valor do forpaoiaeato
ou aarviço nSo roaliiado, ou aobre a «tapa do eronograsa fialoo do
nAo cumprido;
b) 10 % (dai por canto) aobra o valor total ou parcial da ooci
cumprida, com o coneaquanto canealaneato da nota do oi^anho ou
equivalaata.

ZIZ - Suapansio Ku^orária do participação aa licitaçOe o impodiaaato do
4 A*iioiatreçâo, por praxo nio auparior a 02 (doia) anoa;

IV - Daclaraçae da Xnldonaidada para licitar ou contratar com a Adminia
Pública, enquanto parduraroet oa motivoa datarminantao da punição ou até quo
promovida a reabilitado paranto a própria autoridade quo aplicou a penalidade, quo
aori concedida aempre que o contratado reaaarcir a Adminlotraçâo peloa projuixoe
resultantes e depoia de decorrido o prezo do aonçio aplicada cob baae no inciso
anterior. , . ^ .

S !• O valer da multa aplicada, nos taraos do inciso II, sorà descontado do
valer da garantia prestada, retido doa pagamentos devidos pela Administração
ou cobrado judicialmente, sendo corrigida moneteriasente, de conformidade
com a variaçBo do IPCA, a partir do termo iniciei, abó a data do efetivo
reeolhliaanto.

5 2* A pena do multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sanç&ea restritivas de direitos penelidados cabivela fundamentadas na Loi
e.66C/93 e na Lei 10.520/02.
S 3*. A contagem do pariodo da atraso na erecuçAo dos ajustes será roelisada
e partir do primeiro die útil subseqüente ao do eneerramanto do praso
estabaleelde para o etoprimento da ebrigaçáo.

S 4° A suspensão taiqwEária impedirá o fornecedor de licitar e contratar ccm
a A^iniatraçâo Pública peles segointea presos:

I- 06 (aaia) meses, nos ceaos de:

a) eplicaçáo da duas penas da advertânela, no praso de 12
(doze) meses, sem que o fomeeedor/eoatratado tenha adetado
aa medidas corretivas no praso determinado pala
Admlnistxaçáo:
b) altaraçSo da quantidade ou qualidade da mercadoria

fornecida;

II- 12 (doze) mesas, nos casos de:
s) retardamento imotlvodo da axeouçio de obra, de serviço, da sues
parcelas ou do fomeclmanto de bens.
111 - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisaçáo da serviço, da obra ou de femeoliBente de bens
som justa fundamentação e prévia comunicação à Adminiatração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de
licitação no âmbito da Administração Pública Kunieipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por maio
doloso, frauda fiscal ao recolhimento da qualquer tributo.

S 5' Será daelarado inidôneo, ficando liqiedido da licitar e contratar com a
Adminiatração Pública, por tempo indaterminado, o fomeoodor que:

I- não regularizar a Inadisplôncia contratual noa prazos estipulados
DOB inoisos do parágrafo anterior, ou
II - damonatrar não poaanir idoneidade para contratar com a
Administração Pública, os virtude da ato ilícito praticado.

S 6* Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo da
validada da sua proposta, não colobrar o contrate, dalxar do entregar ou
apresentar documentação falaa exigida para o certama, ensejar o retardamanto
da exeouçãe do aou objeto, eezçortor-se de medo inidénae eu cometer fraude
fiscal, «erá aplicada penalidade de ia^edimanto da licitar e contratar com
o Muaicipie por prazo não superior a 05 (cinco) anos, aendo descredenoiado
do Sistema do Cadaatro da Fomecedorea, aem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das comlnaçòes legala, aplicadas c dosadas acgundo
a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das aançdes administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02. são de co^téacla do ordanader de despesa daata Secretaria.
11.3 A autoridade que aplieer as sançóea e penalidadoa cabivela, fundamantadaa na lei
8.666/93 o na Loi 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua doeiaão no Semanário
Oficial, o qual deverá conter:

I - nome ou razão social do fornecedor e numere da inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas -

QT?J ou no Cadastro do Pessoas Físicas - CPP;

II - nome e CPF de todos os sócios;

III - sanção aplicada, com os respectivos prazos da l^edlmanto; IV - órgão ou
entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do procesao; e VI - date da publicação.

11.4 Além das penalidades oitadas, a licitante vencedora ficará aujaita, ainda, ao
oanoelamanto da sua Insczlpãe no Ca^aCre de Registre do Fornecedores - CRF da Prafeitura
Municipal da Santa Rita, PB o, ne que couber, ás damais penalidades referidas no Capitulo'
IV da Lei n*. S.666/93. f
11.5 Cazacterizar-ae-à formal recusa à contratação, podando a Secretaria de saúda da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusive Juize, convocar oa lieitantea

ramanaseentea, na ordam de classificação, para que manifestam interesse na contratação, em\
igual prazo, e atendidas todas as eondiçAas editalieias para fomeeimento do objete licitado '
ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:

c) J^ós decorridos 05 (cinco) diss de convocação da Secretaria da Saúde da Prefeitura
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do Sartto Rita, PB soffi que a Iicitante vencedora tenha retirado e aaeinado
o instruaento contratual- »«->,» mirtado
d» Apos decorridos 05 (cinco, dias da assinatura do contrato
a execução dos serviços ou fomeciaanto doa bens. objeto " „jo
ter sido solicitada, sen justificativa de atraso ou coa justificativa de atraso nso

U.6 Âlóa^as penalidades eiveis olencadas nos subitens anteriores, a Lei n'. 8.666/W
psevé ainda punições na esfera cnaiinal. senio vejamos:

Art. 93 - lastodir. perturbar ou fraudar a realiiaçèo do qualquer ato da
procedimento licitotórlo: Pena - datençào. do 06 (sais) meses a 02 (dois)
anos. o multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuiro da Fazenda Pública, lieitaçio instaurada para
aquisiçio ou vonda do bens ou mercadorias, ou contrato dela decotronte:

I- elovando arbitrariamente os proços,-

II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falSiEloada ou
deteriorada; Itl - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando aubotóncia. qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V  - tomando, por qualquer modo. injustamente, mais onerosa a proposta ou
a execução do contrato: Pena - dotenção, de 03 (trés) a 06 (seis) anos. «
multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato secâ objeto do aeoiqjanhamontto. controle, fiscalização a avaliação
por representante da Contratante, designamos pata Gestor do presente contrato o(a) St{a).
SAHDRWNE NUNES DE OLIVEIRA, portadot(a) do CPF 089.522.744-40. com lotação fixada na Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). MICHELE CAVALCANTI DE ARAÚJO SOU3A portador(a, do CPF
008.782.794-82. com lotação na Secretaria Municipal da Saúde do Município do Santa Rita - PB,
foraalmanta doaignado, o oooprovadamonto habilitado para gerenciar o presente termo, setã o
roaponsivel polo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive aa pertinentes aos
encargos cozplesontares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elogom o Fosm-dq^Conarca de Santa
Rita.

E. por estarem da pleno acordo, foi lavrado o presente contiíS^e íuas) vias. o qual vai
assinado pelas partes o por duas testomunhas. / / I

^Ánti Rit , 01 de Março de 2021.
/
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