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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA I«JNIC1PAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO H"; 116/2021

FRS&ÃO ELETRÔNICO SRR N* 024/2020
-e iütxe si cslebram a secretaria

DE SAÚDE L'A !'!»£.'"£ITUFA KUtllCJPAI. W- SANTA RITA £ KJ
CCftSRCIO DE MÓVEIS EIRBLI, PARA PRFSTAÇAO RE
Sr.BVIÇOS COIirORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
rOP^lA AíiAIXO:

Pelo presente ;r.strurner-co particular de contrato, de ur, Uao o ,^3
Santa Rita - tnscrita no CNPJ/HF sob o n' n° 09.634.222/0001-63, situada â Avenida "
Coutinho, s/fi. Centre. CE?: 59.300-223, Santa Rita, PB, neste ato representada pe.o Secretário,
LüdANO CORREIA CARHEIRO, CPF n' BI"'.071.464-04, Carteira de Saentidade ^
siitplesaente CONTRATANTE, e do outro lado KJ CCKERCIO DE MÓVEIS EIRBII, CNPJ n
COB sede na pya ALTEROSA. k-499, - KO.ÍSA SENHORA 0,3 COKCEICSO - PAUIIS.n - PE - CEP 53.125 030.
fíoravanto sibdIen.Tente CONTRATADO. dc/ldlriB s.s part.is rjonci.icanies assinar o presente contrato,
qual se regerá pelas cláusulas e condícOes seguintes:

CL^ULA PRIMEIRA - DOS FONDAMBMTCS DO CONTRATO: _ r,i-/.,.o«.«aHa nos
1.1 Este contrato decorre oa licitação rrodaiidade Pcagio Eletrônico n 024/2020. "®
termos da Lei Federai n' 10.520. de H de Julho de 2007 e subsldlariaBentc ®
9.666, de 21 de Junho de 1393; Lei. Complementar n' 123, de -•. de J -CJi
Fede-al •• -A; de OB de Agosto de 2000; C^çreto Federal n' 1.992. de 23 do janei.o de 20.j
Lei Compler-eniár 147/2C14.- Decreto Federai n 3.539 de 06 de outubro de 23^; Decreto
n= 338/20:-! Decreto n« 9.489 do 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n 10.C24 d® 2°
seter.bro de 2C19, e legislação pcriiiiente, consideradas as alteraçies posteriores das
normas.

CLÁOSOIA SEGUNDA - 00 OBJETO 00 CONTRATO: b.ds flflimTH XS
2 1 C p-c-ent" contrato l--, por ct-etc; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS

^ÍS;.
;;o=hsta ■aor".;;ertsd5': Ptegào EUtrônxco n° 024/2020 e ir.struçdes do
esses que ficar fazendo pcrtv:, integrantes do presente contrato, independente de tcar.acricáe.

II" .... « pr.=. P~P— « .i. « ",.79,60 9 Ttó. «L
E SETENTA B NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

ITEM

9

10

27

31

32"
33
34

35

36

42

45

46

47

63

88

90

91

92

ESPECIFICAÇÃO

BATERIA 9V DE 1,5 VTS ALCALIMA 2 POLO;
BATERIA DE 9V;
CD-R 80 MIN 70DMB 52 X SPED VIRGEM 3M;
CLIPS N'2 GALVANIEADO C/100 PÇS;
CLIPS N°4 GALVANIZADO C/50 PÇS;
CLIPS »''6 GALVANIZADO C/2S PÇS;
CLIPS N°8 GALVANIZADO C/2S PÇS;
COLA BRANCA 90G EVA ESCOLAR C/12 PÇS;
COLA BRANCA - LIQUIDA - ILT;

COLA PARA ISOPOR, SECAGEM RAPIDA, NÃO TÓXICA.
EM FRASCO DE 40G:
CORRETIVO LÍQUIDO. BASE DÁGUA, SECAGEM RÁPIDA.
ATÓXICO. IHODORO, HÃO IHTLMÍÁVEL, CCM CRQ 00
QUÍMICO RESPONSÁVEL, EM FRASCO COM 10 ML,
VALIDADES AtIOS, C/12;
'àÍPO DESCARTÁVEL 180ML C/ 100 UHD CX C/ 25 PCTS;
COPO DESCARTÁVEL SOML C/ 100 UND CX C/ 50 PCT3;
ENVELOPE. TIPO SACO, Ó1 PAPEL KRAIT, COR PARDA,
GRAWtTURA MÍNIMA 90G/K2. 229 X 324 »I:
FITÃ CREPE 16XS0MM BRANCO PCT C/6 PÇS;
TITA AUTO-nDESrVA <ZZBRADA) , PRETA E AMARELA
PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA 7SMM X lOOM;
FITA AÜTO-ADESIVA, CREPE, FlHA MEDINDO SOHM X
SOM, CmP. COLA AQUOSA (ATOXICA) E PAPEL
CREPADO, COH VALIDADE MÍNIMA DE HOMJ ANO;
riTA AUTO-ADESIVA, CREPE, FINA MEDINDO l.SCM X
SOM, CCMP. COLA AQOOSA (ATOXICA) £ PAPEL

MARCA OKID. gUANT

ELGIH UND 50

EL(3IN UND 150
ELGIH UND 25

ECCOCLIPS CX 500

ECCOCXIPS CX 250

ECOJCLIPS CX 150

ECCOCLIPS CX 150

GLINORTE CX 50

GLINORTE UND 05

GLINORTE UND 05

GLINORTE UND 25

COPOODEAL CX 150

COPOIOEAL CX 50

FOROHl CX 10

ADERE PCT 100

ADERE UND 25

P.UNIT.

R$10,53

RS4.S5
RS0.65
R$1,22

R$1,22
R$1.22
R$1,22

RS13.72
R$9,62

P.TOTAL

R$526,50

R$6B2.S0
R$16,25

R$610,00
R$305,00
RSie3,00
R$1S3,00
R$686,OO
R$4e,I0

R$7,25

ADERE

ADERE

R$X1,70 R$292.50

RS67,60 R$10.140,00
R$67.60 R$3.380.00

ROSO,73 B$S07,30

R$16,05 R$1.605,00

R$14,23 R$3S5,75

UNO 50 R$7,15 R$3S7.S0

UNS 15 R$2,95 ,Á$44,25
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CREPADO, COM VALIDADE HÍMIKA DE 1 tUH) AKO;
102CRAHPO P/ GRAMPEADOR 9/14MM GAV C/ 1000 PÇS:

LÁPIS PILOTO P/ QUADRO BRANCO RECABREOÁVEL C/
12 PÇS PLÁSTICA;

141 PASTA CRISTAL L PLÁSTICA PCT C/10 PÇS;

.PASTA DE POLIOHDA COM ABAS E ELÁSTICO. TAMANHO
142OPÍCIO, LOMBADA DE 2 CK, DIVERSAS CORES;

149 PASTA SUSPENSA PAPELÃO MARMORIZADÁ CX C/ SOPÇS;
164 PRANCHETA ACRÍLICO CCM PREHDBDOR OFÍCIO;

CHAPARRAU UKD 2S R$3.90 RS 97,50

MASTERPRINT CX 25 R921,94 R$S48,S0

ALAFLAST PCT 15 R$8.06 R$121,20

ALAPLAST UND 75 R$2.57 R$192,75

FRAMA CX 25 ^R$6e.7'5' R$1.718.75

NOVACRIL UKD 20 R$9,42 RS471,00

TOTALR$23.079,60

CLÁUSULA QUARTA • 00 REAJUSTAKBNIO:
;.l -s p.-ecor. são Jt j.t ir.c, =xce:u para os casos previsios n;-
Ar* , éi, y »' l'.". 3. u 1
í.* wccrr'^?:c:j - d^soqjl I lorio insr.rei fc do corcrâco, pcderà ser resvàbe-.ecice á
rêisça? qve as .rartes psct-jaran ir.iciainente, r.os terff.as ão Art.. 65, Inciso 13. Alinea <i, <Ja
:,e; 6.666/?:', f.èdiaiito comprovação aocumenr.a; e reqaerlmeRto expresse do Contracado.

CLÁUSULA QUINTA - OA DOTAÇÃO;
5.1 As despesas correrSo por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

UNIDADE CPÇAMENTAKiA: 02.101 - FUNDO KHNICIPA!. DE SAÚDE
PROGRAMAS:

10.122.26C5.204I - .MANUTSNÇAO CO FUNDO MUNICIPAL Dt SAÚDE
10. 502.16;:'.2042 - SUifiUTENÇAO CA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMHULATOSIAl ALT«/ME01A »43MP^^IOAD- -^
lO.JOS.iei'! .2040 - HANUTSNÇAO das atividades de vigilância 134 SAÚDE
10. 301.2605.2051 - HANUTSJiÇAO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATSCíÇftO BÁSICA
10.304.1616.2045 - MANUTEtiÇAD DD PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANIT/iRIA
ELEMENTOS DE DESPESA: /V*
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO '
211 - RECURSOS PHOPBIOS

21-1 - BECUIinO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO;
6.1 O pnoameritc aorO rroaUntc- EMPENHO, do acotoo com as quantidades efetivamente en: _
a data dó recoDimento ucfinitivo dr objeto. peU Comissão de Recebimento, mediante apt
dtí Nota Fiscai, cunterida e atestad.i. O pagjnencc dever/i ser efetuado no prazo máximo da
itri.nta) dias aoôa a aproser.taçÃo da Nota Fiscal.
6.2 Os pieçcs aerao fixos e irreajustaveis nos temos na legislação em vlgoz, durante
deste contrato, salvo os cases prcvxatos no Art. 65, parâgraios 5' e 6 da -ai 9.666/93, de
torra a ser mantiuo o Equillbiie Econír.ico-Firanceiro do Contrato.
G,3 Para efetivação dcs pagamentos respectivos, deversc ser apresentados juntamente com Ô8
Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débicc CND do INSS, CRF do FGiS e COW a
Fazonoa Municipal do domicilio do propunonto. devidamente atualizada; . „ -i
6.4 O nao cumpnmenCK do subitem anterior, implicará na suataçâo do pagamento que sô seia
processado apí.s a apra.sen'.ação da.i refetid.is certidões, nâo podendo ser considerado atraso de
pagamento.

apil
(íçaçaí

. V.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS B LOCAL BB ENTREGA:
a. O ebi.f.ò r:-:uta l.c.taçjc ceverJ ser entregue parteladarente. mediante a expeaiçlo de

solicitaçlc de iV-rnecirentc telc .'otor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo
màxlmt df 10 íDoi! dias ã coni.ii da data do recebim.entc da respectiva solicitação.
As ertrv.ia.s do objeto desta licitação deveric ser realizadas na S*er«t:*riB da Saúda a»
PraEaieura Municipal da Santa Rita, PB situada á Avenida Fiâvio Ribeiro Coutin.no. s/n,
Centro, CEP; 5B. 300-220, Santa Rita, PB, no prazo ir^àximo de 10 (dez) atas uteis, sempre
contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota ae EmpeniiO. O Horário de entrega
deverá ocnrrer no re.-lodo de 00 ás H (is, do .«egunda i sexta-feira.
Tooas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregâmento, encargos
trabai.Histas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.
O prazo dp virjár.oia da rrespite contrata será aeter-ir.aaa: até o finai do exercício
fina.-.celro de .... zunsideradt da datu de sua assinatura.

b.

C.

d.

b.

d.

e.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS OA SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE Z DA UCITANTE VENCEDORA:
S.l Caccra a Saezatasla d« Saúda da Prafaitura Municipal da Santa Rita, PB:

a. Pe.T:,;!ir Uutu:'.;v vieíncu du Cur.tiatt. o azessc dcs rapresentantes/preposcos e
e.-ur-yotluü da rCirTR/CADA ac Iccai de enTeça =os produtos nas dependências da Saexatwia
da Saúda da Prafaitura Municipal da Santa Rata, PB. desae que deviaamer.te Identificados
t* arcínptinhijdoi' pyr r&prcí«».'?i" tinlo *iü CCÍí7RA7AKT£f
Promover o ací^mí.>»9nh<ínvíJt.y u l tsca 1 j .*..•>çõü quando dà oncriigo dos produtos# sob oa
aapect.os quaiü ii.ztivo e quaíltatlvo, anotando em registro prõpcio as falhas detectadas
e comunicando .1 CONTRATADA J ocorrência do qualquer fato qoe exija medidas corretivas
por parte dest.i.
Comunicar á licitantc vencedora, qualquer irregularidade no forneci.mentc doa produtos
e Interromper imediatamente o fornacirvento, se for o casos
Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste PregSo;
Prestar as informações o oa eaclarecireentas que venham a ser soli s pa.a
CONTRATADA;

Fiscalizar o eonirato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;f.

—bs
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'

g. Elotüár o paoarr.ei-.to - CWTRATACA em âtê 30 (trsr.tí.1 úíns apOS o atest-o
"atura <Jo Kareria; fl/ou serviços; \ jq ■'*3^

h. Atestar a execução do oPieio deste Ccnttato. por meio do Setor CompetenU.V ^ » v1. fornecer atestado de capacidade tôcnica quando solicitado, desde que aly^das
obrigações contratuais. '

a.lCaberà à licitanie vencedora: ujríSsrT
a. Reauoiitlu:, e« relação aos seus empregados, por toda» as despesas

decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: al salários; o)
seguros de ncidente; cl taxas, impostos e contribuições: d) indenisações;
e) vales-rofeiçaoí f) vales-transporte: e g) outras que por ventura venham
â ser criada» e exigidas pelo Governo;

b. Kanter, ilnda, os seus en^pregsíilos Ulont: 1 içados por cracha* quando em
trabalfiQ. dovviido substituir imediatamente qualquer um deles que se,a
cr.risideraoo ir!cv:;vc-nic-nte a boa ordem e is normas dl scipl inares da Secretaria
de Saúda da Pce£aituca Municipal de Santa Rita, PB;

c  Hespeicar ar normas e procedimentos do co:itroie e acesso ás
'dependí-ncias da Seccataria da Saúda da Pteíeitura Municipal de Santa Rita,
PB;

a  K-spondor peles danos causaass diretamente a v ou a terceiros,
'decorrenteu dv sua culpa o-, -Joio. dura.-.-.e a entrega do produto, nSo excluindo
eu reducinüo essa responsabiiidade s f isc.l; taçâo ou o acor.par.hamento pela
Seesetacia Municipal da Saúde;

e  oaiponde-, air.aa. por ouaisquet danes n.iusados iiiretamontG a bens de
oryptiGdadf d» SectaCaria de Saúde da Prefaitura Municipal da Santa Rita,
PB. qua.ndo esae.i tenham sido ocr-sionados seus empregados durante a
er.tregâ úc prcdcr,;;; , ^

í>5 produtos: máximo do 10 (d«s) dias» contados 'i pa-c.» Qa
data ae âs.sinatura do cor.trato/empenho. O descumprirenio áo prazc citade
sijjeítarA a empresa contratada á pe:ialiu.-iac" ao rriulta.

D. Encarrega-se dn entrega dos itctis adquiridos, âicando com qaa.quer
custo advindo oo transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço
relativo ao procedimento da «ntraga. .

n. lio ate da entrega do objeto, devera acr apresent.ido documento tiscai
válido correspondente sc; íorneciraentc. . ^ ^ . a^t■.

Comunicar a Saoretari» de Saúde da Prafeitura Muoicipel de Senta Rita,
PS, por escrito, qualquer ..normalidade de c.iricer urgente e prestar os
escldtecinentcs que lulgar necessaric;

1. Justiticai. no caso de descurapr imer.io do ptaro citado no item a.nterior
ou paraii.s.jçao do iornc-cimento, por escrito, em até 24 horas contadas da
entrega frustrada;

k. Comunica: ac CONTRATANTE, par escrito, se verificar condições que
possam prejudicar a prestação ou a irir.ência de íacos que possam interferir
na perfeita e.xocgçáo ccntratci tem cono atraso o*j paralisação 00
fornecimento aprese::taTiao razões jusiificádorab, as quais setào objeto de
análise, que pcderSo ser ou nlo aceitas pelo Contratante;

1, Encontrar-se em dia cora as obrigações fiscais, em confoctaidade com o
previsto no procedimento licitatorio:

ro . Manter-se em compatibilidade cora as obrigações a serem «asumiaas,
além de todas a.'; condições do habilitação e qualificação exigidas nescé
Pregão, durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre os
recursos utilizados para custeio deste contrato;

o. Trazer .ao setor de Empenho as Moto» Fiscais acoitvpa.nnadas das
respectivas cesiidSes de natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues fore» recusados, a empresa será advertida
para o cumpritsento Inadiato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo
ffiéxir-3 de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou
apresentando defesa nus prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
aplicação da .multa prevista neste Editai e de.mais medidas que se fizerem
necessárias.

CIÁUStJlA NOKA - DAS OBRIOAÇÔBS OSRAIS, SOCIAIS, CCUBRCIAZS E FISCAIS OA VEMCEOORA.
A iicttante vencedora caberá, lambem:

a. Assumir a reapcnsabiliuaoe por loacs us encargos previdenciários c
obr.gaçõn:! socidis prt-vistos na legislacõn Bocial c trabainista e.m vigor,
obrigando-av a saluft-loa na época própria, ver que os seus empregados nâo
manterõo nenhum vinculo empregatlcio com « Sooratari* da Saúda da Fcafaitura
Municipal da Santa Rita. FB;

b. Assumir, também, a responsabilidade pnt todas as provídõiicias e obrigações
estabolocidas n.t legi.sl.icSo espaclíicr. dr- acidente:: do trabalho, quando,
em ocorrêncÍA ua ospócie. Corem vitimas os seus empregados quando ao
fornecimentc ao çrnautc cu era conexAo com "'ie. ainda que acontecido eir
depenóôncia da Sacxatatia da Saúda da Praíaituca Municipal da Santa Rita,
S8:

e. Assumir cooos os encargos de possível demanda trabalhi.sta, civil ou penal,
relacionadas ae íornecir.entc co produto, criginarianente ou vinculada por
prevenção, conexão ou ccrr.tingê:!cia; v

d. Assumir, ainda, a ro.spoiisabilidadv pelos encargoa fiscais e cw^rCiais
resuiiantes da adjudicação deste Pregão. \j

e. Obltc todas .is ileenças, autorizações o franquias necessâclag A [^ep^çâo
do contrato pagando os emolumentos prescritos en lei.

p
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0.2 Deverá « liil-./.nie venrenerA ütservar,

a. E exprossarer.t^ proibida â coritrataçác dc aarvitlot porienuviit^iio
de pessoal da Secretaria da Saúde da Prefeitura Hunioipal de\^^^ Rita,
PB durante a viçôr.dia do ccntrato; L/

b. Expressa.TGiito orolbidã. -.airiiétr., a veiruiapáo de publ-.oíd.iae acerba.
PróaSo, salvo se houver previa autoriíocao da Secretaria de Saúde da
Prefeitura Mvsnieipal <ie Santa Rita* PB; €

Vedada = subcontrata-âo de autra etriores.» cara o íornecitr.entc Oo prcduioc.

«/uii serviçn icieto oeste rregáo.

0.3 A i.nã = :!T,p:er.=i.-! da ;;c;tante. rart reteránc.â aos e.-icarnos •oi:.ipeU-tidcs no suhifjm arterior.
.-.òu transíeiV a re.iixin.sabilidaae por seu pagamento â Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal
de Santa Rita, PB, çooerá cnerat o ocieto desce Pregão, lasio peia qual a ilfiLa.Mi-
rer.u.-.cia expressamente'a qualquer víncilc de solidariedade, ativa cu passiva, uos. a Secretaria
da Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB.

CLÁUSUIA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: ^ t , , ,
10.1 O cc.-.tracc a ser firmario pudera ser 3l*.e:adc .no'i pr.-via:os :;c ar: . í 'j ''"'í
f.éc6/''3, desde que haia iiitorogsf.- ua Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal da Santa
Rita, PB, com a apre.sencacâc -Jár .i,;vid.vs lus: i f lO.it iv.is juuq.v.dus o.stt FreuSa.
13.? Mc interesse da Sactetaria da Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, re. c vaiot
inicial .ituaUzado do nnntratr. p-xlorá ser .aumenl.idu uu svpilmid-, al-i o Itraiti! de ?íi (vinte u
cinco por cento), coniarme disposto no Arttoc íi, pará.jr.iics 1" e 2", da Dei n', 6.666/93.

a. a licitante vencedora fica obrioacia a aceitai, nas m.esir.as ccndigüen licitadas, oa
acrtisciisos ou supressões que se fi.teieis necessários; e

b. nennum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condicso,
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A ínexscuçâo total ou parcial do contrato enseia a sua rescisão, conforaa disposto nos
artigos T"* a 80 da Lei no 8.666/93.

a. Os cases de rescisio contratual secÃo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4 A roacisáo do contrato poderá ser: «
3. detAtminadn por ato jr.; Mtcr.tl « escrito na Secrebacia de Saúde da Prefeitura mnxctpai

de Santa Rita, PB, nos cases enumerados nos inc:s<is 1 .i XII s XVn do artigo 'S da Lei
mohctonaúa, nottfícando-se a licitente vancedora cor a aniecsdência ralnims de 05 (cincol
diüs; ou

B. amigável, por acordo entre as partes, reducuia a terno neste Pregáo, desde que naja
conveniência para a Secretaria da Saúda da Prafaiturs Municipal da Senta Rita, PB; ou

c. judicial, nos termos cia iegislaçâc vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrai:va uu aiti-gâvel sera precedida de autoritaçâo escrito e tundaaientflda
da autcrnade ccir.peiente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
Aos ícrr.ecoccrvs-cohtrataucs oje desr.umpriren. total ou parcialmente os contratos celebracos com a
Secretaria de Ssuda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, e aos iicitantes que cometam atos
visando a frustrar as objetivos fia lioitaçáo, seráo aplicadas, penalidades cacivois fundamentadas
na Lei 6.666/93 e na Lei 10.52J.'02, as seguintes saaçOes:

r - Advcrt/jr.cia; TI - Xultà;

alO.3 i (ttès dèci.T.cs por cento» por dia, até = trigesimo dia de atraso, sobre
c valor do fornecimento

ou serviço nâo reóiirado. ou sobre a etapa rio cronograma fisico de obras nâo
cumprido:
b) to ' (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obiigaçâo nâc cumprida,
com o conseqüente laneelamento da nota ae empenho oo documento equivalente,

i;! • SuspensSo "empcrária de participacSo em licitação e impedimento de contratar com
d Aüainistiaçâc, por piaru nâo superior a 02 (ücisi anos;
IV - Ceclaraçâo de Iniaoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem cs motivos determinantes da punição ou até que soja promovida a
reabilitação perante a pripria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Admínistraçic pelos prejuiros resultantes e depois
dc decorrido o praco da sanção aplicada com base no incise a.nterioc.

5 1° O valor da multa aplicado, nos temos do inciso II, será descontado do
valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração
ou cobrado judicialmanie, sendo corrigida monetociarcante, de conformidade com
a  variação do IPCA, a partir do terno inicial, até a data do efetivo
recolhlnentci.

6 2° A pena de multa poderá ser aplicada cusuiativamerito com as demais sançOes
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei fl.666/93 e
na Lei 1(5. 520/02.

à i". A contagem do pericdc de atraso ::a execução dos ajustes sera realizada a
partir dc primeiro dia útil s'jbseqüente ao do encerramento do praao estabelecido
para o cumprimento da obrigação.
S 4' A suspensão temporária irfgjedirâ o fornecedor de licitar e contratar com a
Administração P-úolica pelos seguintes prazos:

1-06 (seis) meses, nsa casos da:
a) aplicação de duas penas de uciverténcia, no praxo/úa aZ
meses, sen que c fornecedor/contratado tenha adot^o a
corretivas no prazo v-ieteroin.ada pela Administraça

do£«l

didAâ

DS

JPfDO



:  -nc l
íüri-ei';'.l

DocuSign Envelope ID: 64431C35-A1C3-48CB-9650-8D4110D0058F

ti 3itrt.'açâc aa quaniiilade ou da irercsoo
:: - isoíel meses, roa casos de:

ai retaídaaento imotlvado da execacóo de obra, de serviço,
parcelas cu do socnecimenco de oens.
ííí - 24 (Vinte a quacrol meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, siercadona falatiieada, aduf
deteriorada ou daniticada;

b) paraiisacào de serviço, de obra ou de íornecimento de bens
sen Tusta fundanencaçâo e previa cotnunícsçôo â AáminiStxaçâo;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de
licitacAo no à-mr'ito da Adr.ini.itracao Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doioso,
fraude fiscal no recolhioientc de qualquer tributo.

5 5° Será dociarado Inidâneo, ficando impedido de licitar e contratar cosi a
AdminiscraçAo Pública, por tempo indeterminado, o íornocodor que:

! - nâo regularlcar a inadimplência contratual nos pratos estipulados
nos incisos do parágrafo anterior, cu
tl- demonstrar nâo possuir idoneidade para contratar com a Administração
fública, orr virtude de ato ilicito praticado.

S fi" lia moüslidade oregâo. ao forneceoor que, convocado dentro do prazo da
validade de sua proposta, r.âc celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação íaisa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execuçâu do se.; oo^oto, co.-nportar-se de modo inidftneo ou cometer fraude
fiscal, setó aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o
Hunieipto por prato nâo superior a 05 (ci.nco) anos, sondo desctedenciado do
Sistema de Cadastre- de rornocedcros, se.m prejuízo das multas previstas ea edital
e no contrato e das cominaçôes legais, aplicadas o dosadas segundo a .natureza
e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação aas sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02. sâo oe competência do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, íutidamer.iadas na Lei S.666/,3
e na Lei 10.520/02, decet.mlnarâ a publicaçic do extrato de sua decisân no Semanário Oficial,
o qual deverá conter:

I - nome ou razão social co tornocedor e número do inactiçâo no Cadastro Nacional de
Pessoas -Juridicaa -

CHPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - nojTiB 9 CPF de todos os socios;
Ii; - sa.icâc aplicada, eo-m os respectivos prazos de Lmpedlmento; iv - ôrgâo ou
entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Além das penalidades citadas, a licitsr.te vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelanento
dc sua inscrição na ludaotto de Registro ne Fornecedore.s - CPF d,i Croíeitura Municipai de
Santâ Riwa» PB c» no que coubpr, às demais penalidado^ roíeridas no Ct2pi':u.o j . da ei n .

lifs^cárácterizar-se-â formal recusíi á contratação, podendo a SaoMtsrla d* Saúde da PreCaitura
Hunieipal do Santa ttita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os licit.nntes remanescentes, na
ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual prezo, e
atendidas todas as condições edital leias para fornecimento dc objeto licitado ou então cancelar
o lote as seguirr.es .nípctoses: . .. ... j s—ck....

c) Após decorridos 35 (cinco) dias ca convocação aa Sacwsesrl» óm Ssuda da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tenfla retirado e assinadc o
ir.stru.menlo contratual.

d) Apis decoiriijus Q5 (cincol dias da assinatura dc contrato, sem que tcnba in.ciaac a
execccâc dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto cesta licitação, no caso de ter
sis; sollritaca, sem justificativa «e atraso ou csr justificativa de atraso nâc aceita.

11.6 Além das penalidades eiveis olencadas nos subitens anteriores, a Lei n"• 8.666/93 prevê
ainda punições na esfera criminal, senão vejamosi

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realitaçao oe qualquer ato de procedimento
iicitatórioi Pena - detenção, de 06 (seis) meses s 02 (dois) anos, e multa.

Art. 96 •• Fraudar, em prejuízo dn Fazenda Pública, licitação Instaurada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou conrcato dela decorrencei

elevando arbitrariamente os preços;
;i - veiiuondo, com,o verdaceira cu perfeita, mercadoria falsi.icada eu
deteriorada; ;n • entreg-indr ura mercadoria per outra;
IV - alttrandc substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ícrnecida;
V - tornando, pnr qualquer .1000. injustamente, mais onerosa a proposta ou a
execução do contrato: Pene - netenç.-ln, de 03 (ttés) a 06 (seísl anos, 9 multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SCSUHDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
l.l.l A execucâi do contrato será objeto de acampanhamentc. controle, fiscalização e avaliaçac por
representante da Contratante, designamos para Gestor Oc presente contrato o(al Sr(a). inzANHY ICBLLT
BEZERRA, cortatícit(a) do CPF vi;:.ios.5B4-09. com lotaçsü fixaoa na Secretaria Municipal de Saúde do
Município do Santa Rita - P3. .-Y"-
12.2 G fiscal do Conttatü, oial Sr(a). lOWOLLIH* KARMEH DE SOUZA ALVES portador IC^F
3"'9. 454-30. com lot.içAo na secretária Municipal de saude do Municipin do Saiita ,Rit^\-jPB,
formalmente designado, c cemprovadamente habilitado para gerenciar o presente teAc, |serâ

JPFW
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M.apor.savBl tcU; ;;c: -tcfaririmento das cMusulas ttcntratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
cci:T,pier.er.tares.

CLÁU801A OÊCXia lERCEIlU - DO FORO:

rara dirisir as ouoacfles decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Coraarca de santa
r-.ta. E, por estarem no plono acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

,nw{^ ^ PB, 65 de fibril de 2D21

TESTEMUNHAS

lOCiRQO CORRBIA CÁRAIRO
SKTSITíHIO CE SAÚDE

-Oc(íOSIgnMW!?.nTADG

PmÍUí fíÜM* Át OUmÍAA

- BMIKMOWEIBD
MJ CCMERCIO DE MÓVEIS BlRELl
CílPJ n' 07.631.411/0001-24

'^x.c de'
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