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ESTADO DA PARAÍBA
FREPEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COtlSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ&O
CONTRATO H":

075/2021

FRESAO ELETRÔNICO N* 03P/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO M° 190/2020

Tr-H-XO

DE

CCTTBATO

QUE

EtiTRE

.

Si

CELEBRnH

,

A

SECRETARIA 08 8AÚDB DA PREFEITURA MUHICIPAl. DE
SANTA RITA E CIWJRGICA SAO fBLire PRfflIOTOS PARA
SAODE ZIRELI, PARA PRSSTACAO OE SERVIÇOS CONFORME
DISCRIMINAM NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL OB SAÚDE, sob o CNPJ n®

08.694.222/0001-63, situado a Av. Governador Flâvlo Ribeiro Ccutinho, s/n, Centro. Santa Rita -

PD, -epresentada pfllo ExcolentIssimo Secretário Municipal de SaOde, o Senhor LOCIANO CORREIA

CARNEIRO inscrito no CPF/HF 90b O fi.' 339.800.471-72, doravante denoainado CONTRATANTE, e do outro

lado CIRUROICA 8A0 PELIPE PRODUTOS PARA 8AÜDE EIRELI, CNPJ n» 07.62S.776/000160, COM sede na Rua

R GRAÇA ARANHA . n= sri - UPCAO 2 SAI.A C • VARGEK GRANDE - PINHAIS/PR - CEP 63.321-020, doravante

simplesmente CONTRATADO, Jecidiram as partos contratantes assinar o presente contrato, o qual se
regerá pelos cliusulas e condlçôfi;! seguintes:
CLÁUSULA PKDSIRA - DOS njNDAHBHTOS DO CONTRATO:

1 1 fg-e -an-rat- deco-re da licitação nodallQade Preoia Eletrônico n

039/2020, processada

nós teÓnos da Lci Federal n» I0.52C, de n de Julho de 2002 e sobsidiariamente a Lei federal

n» 0.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Deíembro de 2006; Decreto

Federa! n° 3.655. de 08 tie Agosto de 2000; Decreto Federal n° 7.892, do 23 de Janeiro do 2Qy;

Lei Ccmplsnentar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 do 06 de outubro de 2015; Decreto Municipal
n' 038/2Cn; Decreto n° 9.489 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n

10.024 de 20 de

setembro de 2019, e logi.ilaçâa pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO;

,

2.1 Q ptosencc contrato tem por ..hinrnr MHlIBieAo DE EOOlpmBníQa DE awmE E

COHTIHaiDADE E KAHUTENCÁO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAE DE SADDE. PARA O SERVIÇOS DE
ATEBDIHBHTO DO 8AMU-192 DE SANTA R1IA/P8, conforma.

2.1.0 fornecimento deverá obedecer rigorosamente âs condições expressas neste instrumenLO,

orooosta aorosontada, Pragio Eletrônico a° 039/2020 c instruções do Contratante, documentos

esses que fican farendo partes -.ntegrantes do presente ccnirato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALCUt E PREÇOS:
3.1 O valor total deste contr.ito, a base do preço proposto, é de RS 9B.270,00(HOVeHTA E OITO
MIL DOaEHTOS t SETENTA BEAISI .
XTIM

DBSciuçAo / isncincAçM
,3rA.RElH0 Di; rüESSAO
lESriGKOKOKANÔMETRCI ADULTO OSESO
(GRANDE) ERAÇADEIRA EM HÍLOII ANTIAlEBOICO E TRATAMENTO IHPERHEAVEt: COM
VELCRÇ; PERA INSUFLADA CCK BORRACHA
VULCASIEADA CCM SISTCA OE RETORNO EM
METAL COM ESFERA OE ACO IHOX DE ALTA

PURASILIOADE; HAVOmETRO ANERÕIOE COH
ESCALA DE O A 300 «M/H; XANGUITO OE
BORRACHA VULCAIimiil COM EUAS SAÍOAS.
SEM E.ME;IDAS.

DF. ALTA DURABILIDADE:

VALVULA EM METAL AlTAKEtn-E RESISTENTE

MUICK

mxD.

gOMTXO.

PKKÇO
uhitArzo

PWÇO TOIU.

PREMIUH

HENIHOU
KANGJU NED
IK3TB.
CC«.LTO CHINA

REP

67.00

50

4.350,90

POP BR - 20D
- ADULTO
GRMDE

90275310022

CCH 8E0UIAGEM DE SAÍDA OE AR SENSÍVEL.
ZOLL / BIODTEK ,
INCORPORA

ELETRODO ADULTO DESCAHTAVEL CPR STATPAOE

PARA

OESFIBRILADCR EXTERNO

autcmAtico.

TED • EUA /
CPR PADS

wro.

40

2.346,00

93.920,00

TOTAL

Kl 96.230,00

STAT
-

1042S9R0S49

MARISTELA
OCLUI IU

Asslnadodeforma

digital por MARISTELA

BELOTTO

PELOZZO'9226 P£I-OZZO:9226307091S
□ados.-2021.02.l8

3070915

14:18:38-03'00'

■w

\

J /

CLÃOSÜIA cajw» - DO BEMU8TAMBHT0:

„,=Jí5^»

2.\

4.1 OS preços contratados sao fixos pelo período de uro ano, exceto para os casos pretfcjtoa r\Q

*

Art. 65, 26 5° c 6", da Lei S.666/93.

1,0.,-

4.2 Ocorrondo o desotiuillbrio cconèraico-firiancairo do contrato.

J

relação q^o as partes pactuaram Inicialnente. nos termos do Art. 65, Inciso II,

v /

Lei 8.666/93, nedlante comprovação documental e requerimenio expresso do contratado.
CLÂOSOIA ÇfntTtA - SA DOTAÇiO:

,

^

5.: A.S despesas correrão por conta da seguinte datação, constante do orçamento vigente.
DOCAÇXO ORÇAMENTÁRIA:

UHIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.101 - FUNDO MUHICIPAI, DE SAÓOE
PROCRAKAS;

.

10.122.2005.2041 - HANUTKNÇAO 003 SERVIÇOS 00 FOHDO HUNICIPAL OE SAODE

1o!30:!i6iÍ!2042 - hInUTENçL^^ASSIST. .HOSPITALAR E AHBÜUITORIAL ALTA/HÉDIA COMPLEXIDADE
10.502.1611.2059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA
ELEMENTOS DE DESPESA:

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

4490.52.00 - ECUIPAMENTOS/HATERIAL PERMANENTE
rOKTE OE RZCtmSOS:

211 - RECURSOS PHOPRICS
215 - RECURSO n:»EK,U

CLÁUSULA SEXTA - 00 PABAMEKTO:

6.1 O pagamento serfi mediante EHPENUO, de acordo com as quantidades efetivamente entregues,

apôs a data do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de Recebimento, mediante
apresentação co Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no prazo
mixlno de 30 (trinta) dlaa apôs a apresentação da Nota Fiscal.

6.2 os preços serSo íixos c irreatostâveis nos termos da legislação em vigor, durante a vigência
deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos S' e 6» da U- 8.666/93, de
forma a ser mantido o Equilíbrio EccnômicO"íír.anceíro do Contra-o.

6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com as
Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito C«D do INSS, CRF do FGTS e com a
Fazenda Municipal dc domicilio do proponente, devidamente atualizada;

640 nâo curprimenta do subitem anterior, implicara na sustaçao do pagamento que S6 será

processado apôs a apresentação das referidas certidOes, r.ao podendo ser considerado atraso de

6^5 Se'-â --ctirto 1,5» para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios - PDPH,
confortte disoôe o art. T. inciso I, da Lei Complementar n» 22/2019. â exceção dos pagamentos

contemplados no inciso Vil do Parágrafo único do artigo 7" da referida Lei.
CLÁOBUIA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL OE ENTREGA:

a. O objeto desta licitação devera ser entregue parcoladamcnte. mediante a expedição de

solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá aer atendida no prazo
méxíno dc 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.

b. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Seormtaels de ssoiia u
Pxaf«itu*4 Monieiptl àm Sant» Rita, PB situada à Avenida ri4vio Ribeiro Ccutinho, s/n,
Centro. CEP: 56.300-220, santa Rita. ?3, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre

contados a partir dc tecebj.xer.to polo for.iecedor da Nota de Empenho. O Horário de entrega
deverá ocorrer no período de 08 As H hs. de Segunda i sexta-feira.
c. Todas aa despesos dfi transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamanto. encargos

trabalniscâs e previdenciàrios e outros custos decorrentes direta e Indiretamente do
fornecimento do abjeto doscâ licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.
d. O prazo de vigOncia do presente contrato aers determinado: «t* o final do exatclcao
financeiro da 2021. oonaidarado da data de aua assinatura.

CLÁU80LA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICXTAHTE VENCEDORA:
r ^

B.l cabera a Saorataria da saúda da Prafaitura Municipal de Santa Rita, PB:

a. Poinitir durante ;i vigénci.i do Contrato, o acosso doa reptesentantes/prepostoa e

emptegadoa da CONTRATADA ao local do entrega dos produtos nas dopendôncias da

Secretaria da Saúda da Prafaitura Mueloipal da Santa Rita. PB, desde quo devidamente
identificados e acompan.bados por representante do CONTRATANTE;

h. Promover a acompanhamento c a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob OS

aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas
e comunicando i contratada a ocorrência de qualquer fato que exija medida# corretivas
pot pane desta;

....

C. comunicar a llcltante vencedora, qualquer irrcgularidado no fornecimento dos ptoaulos
e Interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso;

d. Irapodir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
e. Prestar as informações e os esclarecimentos que vcniiam a ser solicitados pela
CONTRATADA;

f. Fiscaiizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 6.666/93;

g. Efetuar o p.igamento rt cCHiTBATADA em até 30 (trinca) dias após o atesto da Nota Fiscal/
Fatura do Material e/ou serviços;

h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;

i. Fornecer atestado do capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.
B.lCabecã a licitante vencedora:

a.

Responder, em relaçae aos seus empregados, pot tcdas

decorrentes da entrega de produto o/cu serviços, tais cono:

MARISTELA
Assinado de forma digital
BELOTTO
^MARiSTELA BELOTTO
PELOZ2O32263070915
PELOZZO:9225307 D»dos:202i.o2.i8
0915

t4;l8:50-03'00"

il^

bl seguros de acidente; c) taxas, impostos e contríbuiç^p d)
indenizâçCesf e) vales-refeiçao; f) vales-transporte; e g> outrasj^e
ventura venham a ser criadas o exigidas pe!o Governo;

^

b.
Hanter, a:naa. os seus empregados identificados por crachá,
cm trabalho, devendo substituir imedlatamence qualquer um deles
considerado inconveniente à boa ordem e âs normas disciplinar! ^
Sscrataria d« Saúda da Prafaitura Hunicipal da Saota Rita, PB;
J'

e

Be«peitar as nornas o procedimentos do controle e acesso aí^
dependSiicIãs da Saccetaria da Saúda da Pra£altusa Municipal da Santa Rita.
PB;

d.
Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou tlolc, durante a entrega do produto, r.âo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o

acompanhamento pela Seerataria Hunicipal da Saúde;
e.

Resconder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens

de propriedade da Saeratarla da Saúda da Prafaitura Municipal da Santa
Rita, PB, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante

a entrega do produto;

f.

Entregar os produtos

da 10 (daz) diaa, contados a partir da

data de assinatura do concraco/ompenho. O dcscumprimento ao prazo citado
sujeitará a empresa contratada 3 penalidade do multa.

g.

Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando cora qualquer

custo advindo do transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço
relativo ao procedimento de entrega.

fi.

tjo ato da entrego do objeto, deverá ser .iprosentado documento fiscal

válido correspondente ao fornecimento,

i.

Comunicar a Saoretaria da Saúde da Prafaitura Winiolpal da Santa

juta, PB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
os esclarcci.mentos que julgar necessário;

j.

Justificar, no caso de dcscumprimento do prazo citado no item

anterior ou paralisação do fornecimento, por escrito, em até 24 horas
contadas da entrega frustrada;

k.

comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condiçées que

possam prejudicar a prestaçáo ou a iminência do fatos que possam interferir
na perfeita execução deste contrato, bem como atraso ou paraiisaçao do
fornecimento apresentando razOes justificadoras, as quais serSo objeto de
análise, que páderSo ser ou nâo aceitas pelo Contratante;
l.
Sncontrar-âô em dia Com as obrigações fiscais, em conformidade com
o previsto no procedimento llcltatôrlo;

«.

Hanter-se em compatibilidade com as obrigações a serera assumidas,

além de codas as condições de habilitaçáo a qualificação exigidas neste
Pcegêo, durante tcda a exezuçâo do contrato;
n.
Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre os
recursos utilizados para custeio deste contrato?

o.

Trazer ad setor de Empenho as Notas Fiscais acompanhadas das

respectivas certidões de natureza fiscal;

p.

Se os produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida

para o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo
.máximo de 24 (vinte e quatro! horas, efetivando a troca dos produtos ou

aprs.ientando oefesa num prazo de 24 (vlncu e quatro) horas, sob pena de

aplicação da multa prevista noatc Edital e demais medidas que se fizerem
necessárias.

CLÁUSULA NONA • DAS OBRIGAÇÕES SBRAIS, SOCIAIS, COMERCIAIS B FISCAIS DA VEKCEDORA.
9.1 A llcitanr.o vencedora caberá, carafcém:

a. Assumir a responsablUdado por todos oa encargos previdenclárioa e
obrigações sociais previstes na legislação social e trabalhista em vigor,

obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os sous empregados nào
manterão nenhum vinculo emptegatlcio com a Seorotari* de Saúda da
Pcefaltuca Misicipal da Santa Rita, ro;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação espéciílca de acidentes de
trabalho, quando, on ocorrência da espécie, forem vitimas os seus

empregados quando do torneolmonto do produto ou em conexão cora ele, ainda

que acontecido em dependência da Saeratarla da Saúda da Prafaitura
Municipal da Santa Rita. PB;

C. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do produto, originarlaraente ou vinculada
por pievençáo, conexão ou contingência; e

d. Assumir, ainda, a responsabtlidade pelos encargos fiscais c ccaerclais
cesultaoces da adjudicação deste Pregão,

e. Obter codas as licenças, aucorizaçõos e franquias necessárias á execução

do contrato pagando os emolumentos prescritos em lei.
9.2 Deverá a licjtance vencedora observar, ainda;

a. Ê expressamente proibida a contrataçáo de servidor pertencente ao quadro
de pessoal da Sacrotasla da Saúda da Pzafalttura Municipal da Santa Rita,
PB durante a vigência do contrato;

b. ExprQSsame.nce proibida, também, a veiculaçáo de publicidade acerca deste
Pregáo, salvo se houver prévia autorização da Saeratarla da ^aúda da
Prafaitura Municipal da Santa Rita, FB; o
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c. Vedada i subcantrataçao de outra eitpresa para o fornecimento d
^/ou setvlço objeto clcscc Pregão*

9.3 A i.nadiTpièr.cia áa licitante. cor. referfincla aos encargos estatelecidos no subitec.
nâo transfere ô responsabilidade po: seu pagamento â Saeratsrla de Seüda da Prefeitura
de Sente Rita, ». nem poderá onerar o objeto deste Pregão, cazao pela qual a li
vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva
Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.
CIÁUSOIA DÉCIMR - DK ALTSRRÇãO E RESCISÃO 00 COtmiATO:

10.1 o contrato a ser firmado tJudeci ser alterado nos casos previstos no are. Si e 65 da Lei
e.66C/?3. dosde que lM,'a intore.sae da Secretaria da Saúde
Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB, com a apresentação das devidas lustificaclvas adequadas a este Pregão.
10.2 So interesse da Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, O valor
inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite do 255 (vinte

e cinco por oentol, conforme disposto nn Artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei n". 8.656/93.
a. a Ucitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes llctCadas, os
acréscimos ou supressées que se fizerem necessários; ©

b. nonhu.*ti acréscimo ou supressão poderá axcedor o limite estabelecido nesta condição,
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A Inexecuçao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 27 a 80 da Lei nc B.666/93.
a. Os casos de rescisão contratual serão íormainiente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.4 A rescisão do contrato poderá ser:

a. determinada por ato uni lateral o escrito da Seccataria da Saúda da Parafaitora Municipal
da Santa Rita. PB. nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da

Lei mencionada, notificando-se a Ucitante vencedora cca a antocedê.ncia mínima de 05
(cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja
conveniência para a Seocatarie d* Saúda da Prefeitura Municipal da Saata Rita, PB; cu

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisSo administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita 6
fundamentada da autoridade competente.

CLÃUBUIA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PBHALIDADBS:

Aos fornocedorfis/contratados que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebradoa com
a Secretaria de Saúde da Prefaitura Municipal de Santa Rita, PB, e aos licltantGS que cometam

atos visando a frustrar os objetivos da llcitaçáo, serão aplicadas, penalidades cabíveis
fundamentadas na Loi 8.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sançôaai
I - Advertência; II - Multa;

a) O, 3 5 (três décimos por cento) por dia. até o ccigèsirao dia de atraso, sobre
o valor do fornecimento

ou serviço nâo realizado, ou sobro a etapa do cronograma físico de obras nâo
cuBçrido;

b) 10 5 (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação nSo
cumprida, com o jcnsequente caneeiamerto da nota de empenho ou documento
equivalente.

ni - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo nâo superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos detetninantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo d.i sanção aplicada com base no inciso anterior.
S 1* o valor da multa aplicada, nos termos do inoiso II, será descontado do

valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos peia Administração

ou cobrado judicialmente, sendo corrigida .Tonetaríamente, de conformidade com
a variação do tPCA, a partir do termo inicial, até a data do ofetlvo
recolhimento.

S 2* A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sançóes
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 0.666/93 e
na Lei I0.52D/02.

5 3°. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada
a partir do prlneiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo
estabelecido para o cumprimento da obrigação.
$ 4" A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com
a Administração Pública pelos seguintes prazos:
OC» (sn{5>

nod câdos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze)
meses, sem que o fornecedor/contratado tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mezcadoria fornecida;
II- 12 (doze) mouco, nos casos de:

a) retardamento imotivado da execução de obra, do serviço, de suas
parcelas ou do fornecimonto de bens.
111 - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de;

a) entregar

como

verdadeira,

mercadoria

adulterada, deteriorada ou danificada;
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5^icada,

b) paraltaaçêo de aarviço, de obra ou de fornecimento

sem justa fundamentação e prévia comunicação à Adminisf
c) praticar ato llicito visando a frustrar os objet

licitação no ârabtco da Administração Pública Municipal^
d) sofrer condenação definitiva par praticar, por meio
fraude fiscal na recolhimento de qualquer tributo.

S S° Sorâ declarado inldôneo, ficando impedido de licitar e contratar

Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:
I- não regularliar a Inadimplência contr.itusl nos pratos estipulados
nos Incisos do parágrafo anterior, ou

51-

demonstrar

não

possuir

idoneidade

para

contratar

com

a

Administração Pública, cm virtude de ato ilícito praticado.

S i' Ka modalidade pregão, ao íornocodor que, convocedo dentro do prazo de

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, comportar-se de modo inídôneo ou cometer fraude

fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de ilcltar e contratar com o
Huniclplo por prazo não superior a Ob (cinco) anos, sendo descredenciado do
Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das cominaçOes legais, aplicadas e dosadas segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 0.666/93 e na
Lei 10.520/02. são de competência do ordenador de despesa desta Secretaria.

11.3 A autoridade que aplicar as sançSes e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 9.666/93
e na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no Semanèrio Oficial,
o qual deverá conter:

I - nMT.e ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas -

CHPJ ou no Cadastro de Pessoas Fiaicas - CPF;
n - nome e CPF de todos cs sócios;

in - sanção aplicada, com os respectivos prazos de inçedlaentc; IV - órgão ou
entidade e autoridade que aplicou a sanção;

V - número do processo; e VI - data da publicação.

U.ã Além aas penalioaCes citadas, a licitancc vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua Inscrição no Cadastro de Hegiscro de Fornecedores - CRF da Prefeitura

Municipal de Santa Rita, ?3 e, no que couber, ás demais penalidades referidas no capitulo IV
da Lc: n*. B.66È/93.
j » -j a
11.5 Caraeterizar-se-â formal recusa â contratação, podendo a Seesatarla da Saúda da

Pc«f«Leuza HuBicipal da Santa Rita, W, a seu exclusivo Juizo, convocar os licitances
remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em

igual prazo, e atendidas todas as condições editallclas para fornecimento do objeto licitado
ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses;

_

cj Apbs decorridos 05 (cinco) dias da convocação da SMcatazia da âaude da Prafaztura
Hunicipal da Santa Rita, PB sem que a licicante vencedora tenha retirado e assinado o
instrumento contratual.

, , • a

dl Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a
execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter

aldo solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.

11.6 Alem das penalidades eiveis elencadas nos subltens anteriores, a Lei n". 9.666/93 prevê
ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de

procedimento licitatôrio: Pena - detenção, dc 06 (seis) meses a 02 (dois)

anos, e multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação Instaurada pata
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou centrato dela decorrente:
I- elevando arbitrariamente os preços;

It- vende.ndo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou
deteriorada; Ili - entregando uma mercadoria por outra;

íV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria for.necida;
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a

execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (três) a 06 (seisl anos, e isulta.
CLÁOSUIA oáczm SSOSBIA - DK naCALlUÇÜO e otbxào do contraio

12.1 A fxvcuçãc do contrato será objeto de acompanhenicnto, controle, fiscalização e avaliação por
representante ua Contratante, designamos para Gestor dc presente contrato o(a) Sr(a). MATRA RAQOEL

LIMA LIRA DA SILVA, poriaclor(a) do CPF 097.066.49Í-03, cotn lotação fixada na Secretaria Hunicipal
de Saúde do )4uniclpio do Santa Rita - PB.

12.2 o fiscal do Contrato, c{a) Sria). OAMIELE PERBIRA DA SILVA pottadoc(a) do CPF 030.349.74400, con lotnçao na Secretária Municipal de Saúde do Huniclplo do Santa Rita - PB, formalmente
designado, e comprovadamonta habilitado para gerenciar o presente termo, será o raspon^v^l^pelo
fiei euraprlroento das cláusulas contratuais, inclusive aa pertinentes aus encargos co
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CIÃUSOIA otcsn TERCEIRA - DO FCmO:

?ara dirimi: üs questíea decorrentes deste contrato, as partes elegem o toro da Comarca de Mn..a

E^piít estarem de plono acordo, íoi lavrado o presente contrato em 02lduasj vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
santa Rita

Teverelro de 2021

/'

TESTta^üNHA.';

PELO/CONTFttT,

LtrCUHO..Ç$lR£l& CARHBIRO
secretario de saúde
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