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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N°:

098/2021

PRECÂO ELETRÔNICO K° 039/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 190/2020

Tr.?MO

DE

-rCÜTr/CG

C'JE

EliTHE

SI

CEi.ESPrX

.

r.

SECRETARIA DS SAÚDE DA PREFEtTUSA MIÜ5ICIPAL DE
?;t« e cirúrgica sao felipe produtos para
SAÚDE EIRELI, PAFA ríESTAçAO DE SEKVigOS CODFORIíE
DISCRIUIHADCi riESTE IMSTBUKEKTC MA FOHKA ABAIXO:

A PrefoitiJtrt Xii:.jtipal de d.inta Rita, por incerac-dio do FUNDO wmiCIPAL DE SAÚDE, soD s CMPG :i-

í]9.ó9-:.:22/:.'g;i;--:5. sí-.uâdí a a-.-. Gcver.-.adcr Flavio Ríboirc Coutinho, s/o, Centro, Santa Kjta -

?B, representa;:; peit Escelentissirj: Secretatií Muntcipal de Saude, o Sendr.r LOCIAHO CORREIA
CARNEIRO insor;*.' nc CPF/XP sob r. n.= lí3.90'.'idl-"2. doravante denotunado CONTRATANTE, e do outro
lado CIRÚRGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNrC .f O'. c2é. .'"íe/SOC1 f 2, COm sede na Hua
n GHAtA AiV>M!iA , n'

- 'iPCAd 2 SALA '1 - VArGíM UPAIIDE - tlMÜAIS/?? - CEr r 3.32-GÍO, doravante

iiiwplivsraent- •lOMTHATAr-O,
reqer: pelas tl "i

r.im õ> partes con; r.itanres issinar o pi nsente oontr.ito, o qual se

e rtr.íiipJes Srdu.r.tesr

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

1.1 Este contrato decorre da l:cttavío ttQdfli:iUáe Preaio Eletrônico n° 039/2020,

procesí?,:da

nos ternos ua t.ei Federal n° IC.5/Ü, de 11 ao Juibo ae 2002 e subsidiarianer.te a Lei Federai
r.' e.êíú, de

de Junpo de 1933; L"i Coaplenonfar n' 123, de 1-1 de Deaerabro de 2006; Decrete

Federai n' 2.i35, do 09 de Agoste de 2000; Sertetc reoera'. r.' ".é32. de 23 de janeiro de 2013;
Lei Ccaplemcntac i-H/ZOH; Decrete Federal n 6.333 de 06 de outubro de 2015; Decreto Municipal
n* 02S/2C.Í''; Decreto n° 9.498 de 31 de agosto de 2Ci9; Decrete Federal n* 10.024 de 20 de
setetàro de 2c".9, e legislação pertinente, cor..-!iderada.e as alterações posteriores das referidas
nornas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 00 CONTRATO:

2.1 O presente '-ontrâto tw por objeto:. AQUISIÇÃO DE EQUIPÁMEHTOS PS SAÚDE E OUTROS, VISANDO A
CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BA3ICAS DE SAÚDE. PARA O SERVIÇOS PS
ATENDIMENTO DO 3AHU-192 DE SANTA RITA/PB, confonw.

u.i.C ícrr.f.incntP devei.i ftj.tdetvr

:; j;; :3dr'-r.te

ctndiçie; expressas neste jnscianenta,

proposta -içrvaentaja, Peogào Eleerõnaeo ti° 039/2020 e instcuçies do Contratante, docuneritss
esses que ;;v,in :a:end'5 p.irtes ir.: irantes uo piesente cmUratc, independente rtc transcricflo.
CIAUSUIA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS;
o: • Vi'

br-^uost-

de RS 10.638.00<DEg MIL SEI3CHHTOS

B TRINTA E OITO REAIS).

"descrição / EaPECIFtCÁÇAO

QUANTID.

PREÇO

PREÇO TOTAL

UNIIÁRIO
AFARELEO OE PRESSÃO (ESFIGNCeCKWCHEmOl
ADOLTO BSAÇADEIRA EM WWaJ AHTI-AIERCICO E
TRATA-MINTO n®ERKEAVEt.;

C» VELCRO;

FERA

IHSUmOA COM BORRACHA VULCANIZADA CC«
SISTEMA DE RETORNO EM METAL CCK ESFERA OE

AÇO IKO* OE ALTA DintABILIDADE; KAlKtoETRO
anerOioe cch escala de o a aos ie3/B;

60LIOOR

UHtO.

100

SOLXDOR

UNIO.

60

R$ 61,50

RS 6.150,00

KAK-TJITO DE BCRRACHA WLCANIIACA CCM OUAS

SAÍDAS. SEM B4ENDAS, DE ALTA DtmAfilLlDACE;
VALVULA em METAL ALTAMEirTE RESISTENTE CCH
RESULASEK DE

SAIOA OE AR SCI»IVEL.

APARSLEO DE PRESSAO (ESFIQKKIKAIÓSTRO)
INFANTIL BRAÇADEIRA LM NTLCN «rri-ALEROICO
B TRATAMENTO IMPERMEÁVEL;

COl VBICRO;

PERA

INSUFLADA CCM BORRACHA VULCA-NIEADA COM
SISnstA DE RETORNO EH METAL CCM ESFERA OE

AÇO INOX OE ALTA DURAZIILIOASE; KAKiKETRO

RS 64,80

R$ 3.8SB,00

TOTAL

RS 10.63S.00

AhTRDICK CCK ESCALA OE O A 3C0 W/H;
«AN5UIT0 DE BORRACHA VULCAKIIADA CCK OtJAS
SAÍDAS, SEM EMENDAS. DE ALTA DURABILIDADE;

VALVULA lai METAL ALTAMENTE HESISTKirTE CCM
REOULAOD3 DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL.

/y

V

'ÍASO %
CLÁUSULA QUARTA - 00 REAJUSTAMENIO!

_

í.l Oíi provoj con:rütaOcs sâo tixci pelo perioüc de um eno, exceto pata os cases p.

Art. 65i, 55"c f, da !.e: S.óé£/?3.

cv-orrvT.:!; 3 cieseq;;;1;br:j i-rcííCnico-ítr.anreiro do contrato, poderá ser rest.it)'.!^

-"lar.lo qu.. .is partos pacniaiam injcialBonco. ims termos do Art. 65, Inciso il, "1 -

usi li.CBÍ/"--. mediante comprovação documentai e requerimento expresso do Contratado

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

_

vi/tente-

5.: ,Vi despesas cdrrcrAo per conta da seguinte dotação, constante 00 orçamente Mgente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: C2.i0í - rJKDO MUNICIPAL DE SALDE
PR06RAMAS *

.

- yjyjCTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL SE SAÔDE

- ílilium^çÃo^DA ASSIST. H03?IT.MJ.a E «IBVLATOaiAL ALTA/HEDIA completíidace
:o.302.:' ;i.:o54 - manutenção da rede de urgência
ELEMENTOS DE DESPESA:
jiíD.i'. ■ - ma;epIAL 05; consumo

^.ÍSú.S^.uú - ECUtrAXEHT03y^íATEP.:Ai. PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS:
- r;-;;''r3:5 !'v:?f.;os
215 - RECURSO FEDERAI

CLÁUSULA SEXTA - 00 PAGAMENTO:

, ,

_

C nasnT-Ttts serà r"diante EMPF.NHO, de acordo com as quantidades eietlvamsnte entregues,

ápis a''da';,rdo recebimento deür.itivo dc objeto, peia Comissão de Receb^ento,
aprenentacAo de Kot.i Fiscai, coníerida e atestada. O pagortc-iito devera ser efetuado no pra,.0
tâximc de iC -t::nca' a;as apOs a apresentacAo da Nota Fiscai.

Ó.2 Os crecos serie- fixos e irreajustiveis nos •-•srmos da iegi.tiacac er> vigor, durante
deste cont:.ito, salvo os casca provlstor. no Art. 65, parâgr.iíos

a 6" da Lei P.666/.J.>, oe

forma a se: ma.nlldo a Equilíbrio 5:con6mico-F:nanc9Íro do Contrato.

6.3 Para eíe-ivacic dcs naqamer.-.os respectivos, deverão ser apresentados j^ta^te com as
•aturas e Nitas Fiscais, as Certi.dSes Negativas de debite TND do aiSS. CRF do FGTS e >.03 a
•atenda Ka:uciDal do dcmicLlio do proponente, devidanente atualizada;

6.4 O nac •-uisDtimento do subitem anterior, implicaiè na suataçâo do pagamento que so sera

pracessâ.df. ,.póV a apresentação das reíeridas rertidfies, nâo podendo ser considerado atraso de

6 i Rers r--'do l.'-- cara o Programa Municipa: de Desenvolviirxuitc aos Pequenos Negócios - PDPN,
csnforr^

- art.

inciso

da Lei icrplementar n' 2r/20!5. ó exceção dos paga-ticntcs

ctntcmpiiid'.-í no ir.cisc

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:
a.

As entregas rio ch;-tc dest.i licitacâo fleverlo ser realizadas na Secretaria de Saúde da

Prefeitura Kuntetpal de Santa Rita, PB situada a Avenida riivio Ribeiro Coutinho, s/n.

Centro, CEP: 58.30l)^:2Q. Santa Rita, PS, no prar.o máximo de Ifl (dez; dias uteis, sempre

contados a partir do recebimento pelo lornoccdor da Nota de Empenlio. O Horário de entrega
dev!.:i ocorre: .no oericOo dv 3? as IT iis, de Segunda a sexta-reira.

c. Todas -.is despesas de transporte, triüuto.s. frete, carregamento, descartegar-ento, encargos
traDii;:rista5" >■ previdenci.ir-.cs o outros custos rteccrrunies direta e ir.diletaoente -c
fornecimento -ic objerc dest.i licitação, i-orrerâo por conta e:.;clus:v.i cia contratada.

d. O prazr- de v: liniti.i do p:"sentc ctnti.it',' sera úetcrm.inado: atá o finAl do axereioio
financeiro de 2021. conaidorado da data da sua assinatura.

dÁUSULA OITAVA - DOS ENCARSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITANTE VENCEDORA:
- ' .*al---,Secretaria da Saúda da Prefeitura Mimicipal de Santa Rita, PB:
a. !'.'.iru.tir ;!:.rá:;te i
do
a-. i, ' .ac..-,'.;:. dos reprt-sentantes/preooscos e

..-mpregadiio cià CONTRATAI:/» ao locai d.' em rega dos produtos nas dependóncias da
Secretaria de Saúde da prefeitura Municipal do Santa Rita, PB, de.sde que devidamente
identificados

acomnantiados psr representante do CCNTRATAtriEi

b. R: .>move! t> acomp.inhàm.-n'," e a f t soa. ; Zàcáo guando tia entrega dos produtos, SOb oa
iinpectos gu.intit.itivc •- qualitativo, .ii-.rjtanuo ■■m j.-iu-tro pcoprio as falhas detectadas

V .xmunic.ínUo a çç.NTPATAíA a orçrr-Jr.oi,i de qualquer í-ito que exija .medidas coriecivas
po(

parte nesta;

c.

Comunicar a llclcaate vencedora, qualquer irregularidade no focnocisiento doa produtos

d.

c Interrompei imediatamente o fornecimento, se for o caso;
impedir que terceiros fcrneçam os produtos objeto deste Pregão;

e.

Prestar

as

inlormacCvz. e os esclatecimer.ras que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

f.

Fiscalizar o contrato n.i forma disposta ao artigo

g.

Eiítuêr o paçaitento a CONTRATADA em ate 30 :trinta) dias ac6s o atesto da Nota Fiscal/

da Lei 9.666/93;

h.

Aie.star a execucso do objeto deste Contrato, por mcio do Setor Compet^

Fatura do Hatciial e/ou .•íecviçoa;

1.

rmnecet atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde we
:brigaçAví zont rattiais.

e.lCdbcta A

licltante vencedora:

didas as

ô.
Keâpo:;:n?i. em reiaçao aos seus empregados, por codas
decarrenies üa encrega cie produto e/ou servigos, tais coma: al

bi seguros d" acsiiente; ci taxas, inpostos e coiitrtSj

ir.denizaçíês; ei vales-reíeiçâo; fi vales-transportej e 91 ouci
ventura veruidir. 4 ser criadas e exigidas pelo Governo;

b.

,

I-Ianter, ainda, os leus eiruiegados lieiiMíicados por crac.1.1

_

era -raball-.c, (.i-vendo subrticuir impdiatamer.ce gualquer um deles qu'considetadD inconveniente a fcna ordem e ds nora.ds discipl 1 nurví u.
Seczetarxa ds Saúde da PseSeicuta Municipal da Santa Rita, PB;

o

ileapeitni as normar. e procedimentos de controle e acesso dt

'dependências d,i Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita,
PB;

d.
Bcspondev polos cianos Cáussdos íliretumente .1 v ou a tetceiros,
decorrentes de sua culpa ou colo, dutar.te a entrega do produto, ii4o
excluindo ovi redutimic -ssa responsabilidade a
dcompanharaentc páia Secretaria Municipal do Saúda;

p

fisoalicaçac ou

Respo^dí^f. ainda, pnt quniscuer danes causados diretamente a bens

"do r-rou-iiedadv da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa

Rltà, râ, q:àiiíido esses tenli im sid'-' cear lon-idon por sons emptegadoa nuranie
xj <yTwrsi|â do

í.

fffsiu-•-><

fc z-

2:r.tí890f z>s pfodurcs máximo de 10 (dee) dias* coriCa<.ios ã pdrt.r dd

data de assrr.atura do cont:'dto/eirpenr.o. C do:;CUBprtmer.to ao prato citado
sujeitará a empresa cantrat.ida á penaltiiaóe de muita,

g.

Rncarreca-se da entrega dos itens atiau:ridos, arcando com qual-quer

custo advindo do transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço
relativo ac ptocedimunto de entrega.

n,

_

,

MO ato da entrega do objeto, devera ser apresentado documento riscai

válido correspor-áe-nce ac ftrrieci-Tento.

1.

Comunicar a Saeretaria de Saúde da Prefeitura Municipal do Santo

Rita, PB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
os esclarecimentos que ;u;uar necessário;

j.

Justiiicat, no caso de oescusiprímsnto do prato citado no iter.

anterior ou

patalüiacáo

do fornecimento, por escrito, em acè

horas

contadas da «ncrega frustrada?

k.

Comunicar ao COIíTrATANTE, por escrito, se verificar condiçrjes que

possam prejudicar a prestaçáo ou a ímin6ncla do fatos que possam interíery
na perfeita exvcucáo deste contrato, bp.m como atraso ou paralisação ao
fornecimento apresentando raiOes lustiíicadoras, as quais aerâo objeto de
análise, que prSerâc ser ou náo aceitas pelo Contratante;

I.

Rncoiutai-se em dia ccn as obriqacdes fiscais, em conformidade com

o previste nc p:ocediser.tc íicitàtorio:

n.

Hanter-se em cocçaiibilidade cora as obriuaçOes a screai assumidas,

alár. de todas as condicdes de habilitacáo e qualificação exigidas neste
Pteaâo, duranrv tcda a execucâo do contrato?

R.

Cmiti: a nota íiscal, constando na mesma a informação sobre os
cecurooa utiliiados para cuHteio deste contrato;

p.

Trarer ao setor de Enqienhc ss "Jotas Fiscais acompanhadas das

respectivas certidões de naturera fiscal;

p.
Se os produtos e.nttegues forem recusados, a onqiresa sara advertida
para o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prato
naxi.T.0 de 24

vinte e qua".:ol horas, efetivando a troca dos produtos ou

apresentando defesa num prato de 24 ;vir;t« e quatro; horas, sob pena de
aolLCúcáo da multa prevista neste Edital e demais medidas que se fieerem
necessárias.

CLÁUSULA HONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, CCB1ERCIA18 B FISCAIS DA VENCEDORA.
n licitaiite ve.ncí-dtrà caberá, também:

ô. Assumir s :-j5pori5dbilia,ide ço: tcdcs os encargos ptevider.ciários e

obrigações scciâis previstos na Legislação social e trabalhista cs "/igot,
obrigandc-sf a salda-los na época própria, vet que os seus cspregados nác
ranteráo nir.nuc vinculo empreaatscfO com a Secxetazla do Saúdo da
Prefeitusa Municipal de Sanes Rica, PB;

b. Assumir.

t,inbém,

Obrigações

a

tGaponsabilidadv

estabelecidas

na

por

toda.s

as

provtdêr.cia.s

e

legisiaçáo ospeciíics de acidentes de

traoál.hc, uu-.r.do, '--m ;::irrinc;3 dà cap«c:e, forem vitimas os seus
lurijieyadoa (ii.ar.do do loir.e.-.-iner.to cia pioouco cu em conexáo com ele, ainda

que acc.-.tecido era dependência da SaceaC&cia da Saúda da Profaituca
Municipal da Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os e:iCargos de possível demanda trabalhista, civil ou panai,

relacionadas

ao

farneciraanto do produto, orlglnariamente ou vinculada

por prevençac, conexáí ou contingência; e

d. Assumir. ainJ.i, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação deste Pregâo.

e. OOtez todas as licenças, autoriiàcões e franquias necessárias â execução
de contrato pagando os eitolusentos prescritos eo lei.
9.2 Devera s licitante vencedora nhserv.ir, ainda:

3. t expressamente pro;b:dn « contratação de servioor pertencente ao quadro
de pessoal da saeretaxia de Saúda da Prafeitura Municipal
Rita,

PB durante a vigência do contrato;

[ \\ \

b. Excressarsente nroibida, também, a veiculaçAa de publicidalie aõerVa deste

Progâo. salvo sv h.owei pr«vÍ4 âutor5:di;'<SD oa Sacestaría de Saúde da
Frefeltura Municipal de Santa Rita, PB; e

,

,

^

c. Veoàda á subccncraUCáo de outra engjreua pat.» o íoroeciuiento do ptoduíc
e/ou serviço oPjeto deste Pregão.

9.3 A inaóirsolénc:.! da Ircitanie, ccw svíerênciá .los encargos .-stabelecidos no subiu-si
nao tra-nsiciv ■. resnonsabilidade po» seu paganento a Seccataxia da Saúda da Prefaituta

de Santa Rita, PB. r.ex pouera cr.er.u o ob.ie'- ' deste Preglo, tarão pc.a qua: a

vencfricra renuiitia expic-ssamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ol pas
Secretazia de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.

CLÂUSUIA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
^
ID.l C contrato a ser íirrr.ndC! pode.-a ser aiter.Kic i.os casos previstos no art. o

à •

acréscimos ou sunressOe.a que se fireien necesairios; e

b. fiea-bum acrésciso" ou supressão pcdera ozcecier o limite estabelecido nesta condição,
esceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A i-ne-xecuçâo total ou r-ârcial do contrato enseba a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos ~~ a 60 da Lei no B.é66/''3.

a. Os rasos do rescisão contratual serão forttalmcnte mctivauos nos autos do processe.
assegurado o contraditório e a ampla deíesa.
10.4 A resc:aóo do co.ntratc poderá ser:

-

_ ,

a. detetmnoüà oor ato unilateral e escrito da Sactotaria da Saúda da Prefeitura Municipal
de Santa Riúl, PS. nns casos enumerados nos incisos I a X-H e XVII do artiuc 8 da
Le: rnsíncionada. noCifícando-sc a licitante vencedora com a antocedôncia ninima de 0cir.co! dias: ou

,

w,..

b. ar-i5ávei, ocr acordo entro as p.ittes. reriurifla a terno nvste Pregão, clesde que ha^a

conveniência para a Saeretarta de Saúde de Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, ou

c.

judicial, nos termos da iegislacâo vigente pertinente a matena.

10.5 A rescisão administrativa ou er.igâvel seta precedida de aucoritaçâo escrita
fundamentada da autcridade cor.pvivnte.

CLÃDSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

Aos íorr.ececrra.-r-cr.trs-.adts que a,.s--umprirer. t::..; -u parcialmente os contratos celebrados cca
a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB, e aos licitantes que cometam

atos v:sa.nac

frustrar cs objetives da litniacâo, setâc aplicaaas, penalidades cabíveis

fundamentadas na Lei S.ícé/Sõ e na Le: lG.i2fl/0;, as seguintes sanções:
;

- Advertência;

II

- Multa;

at 0,3 : Itrés décimos por centoi pos dia. ate o irigcsimo dia de atraso, sobre
o vâ.or do fornecimento

ou serviço nâc realizado, ou sobre a etapa do ctonograaa fisico de obras nao
cumprido;

bi 10 • (dez po! cento; sobre o valor total ou parcial da obrigacâc Rao
cu-mprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento
equivalente.

i:: - Suape.naâc Temput<iria de participaçAo em iicitaçAo e impedimento de contratar
com a AO.T,:nistracâo, por prazo fiâo superior a 52 (doisi anos;

:v - "eciaraçáe de Ir.idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motives determinantes da pur.icio ou até que seja prcmovida a
leabiUtacSo perante a prcpria autoridade que aplicou a penalidade, que aerà concedida
senare que o contratadc ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de cecomdo o prazc da sanção aplicada com base no inciso anterior.
S l' O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, serA descontado do

valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração

ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conforiflidade com
a variação do IPCA. a partir do tenso inicial, até a data do efetivo
recolhimento.

5 2* A pena de r.uita poderá ser aplicada cunulativacente com as demais sanções

restritivas de direitos penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 6.666/93 e

.na Le:

lü.520/02.

$ j', A contagem ao período ue atraso na execução doa ajustes sora rea.izada
a partir do primeiro dia ucil subsequente ao do encerramento do prazo
estabelecido para 0 cu.Tprimeiito da obrigação.

5 4' A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com
a Adainiatraeâo Publica pelos seguintes prazos:
I - 3«

.seis:

meses,

nos casos

de:

âjdpiicaçâo de duas penas de advertência, no prazo de 12 Idozei
meses, sem que o fornocedor/conitatado tenha adotado as cedidas
corretivas no prazo determinadü pela AdninistiaçAo:

b) alteração dá quà:it idade ou qual idade da nujccadnr^^focncclda;
II - 12 Idozei meses, .noa ca:Jos ae:
/'f\
a) retardamento iootivado da execução de obra. de setvifçi,*
parcelas ou do fornecime.nto de bens.
III - 24

Ivinte e quatro) meses, nos casos de:

d) entregar

coma

verda«eira.

nercadoria

fâisificaaa,

d(tu''eradà, deteriorada ou danificada;

b. saiôiisdçâc de nerviio, de obra ou de íomeoimento de l^na
aetr.']usta íundamentaçâo e previa icí.ur.icaçAc a ndHiinistraçío;

c) praticar ato lllcico visando a frustrar os objetivos oe
lioitâçao no âftoito da Administrat-ao Pública Kunicipal, ou
d» sofrer condenavao definitiva per praticar, por meie doloso,
fralde fiscal r.o recoihimer.ro de qualquer mbjto.

5 5» Scri declarado inidOr.eo, ficando impedido de licitar e contratar com a
Ádmnístracao Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

:- nàc reoülaritar a inadisçilénoia contratual nos pratos estipulados
nos incisos do parágrafo anterior. OQ

n- demonstrar

nâo

possuir

idoneidade

para

contratar

com a

Administração Pública, em virtude de ato Uicito praticado.

5 í® Sa modalidade pregáo. as fornecedor que, convocado dentro do prato de
validade de su.i proposta, nâo celebrar c contrate, domar de entregar ou

apresenta: documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retârd^nto
da execução do seu obreto, cj.mportar-ae de modo inidôneo «u cometer fraude
'•s-a-, será aciicada oenalioade ác impedimentc de licitar e contratar con o

KÚnicítio por prata nâo superior a 05 icinco! anos, sendo descreoenciado do

Sisceitirt de cadastro de Fcrnecedores, sem prejuito das multas previstas em
edital e no contrato e das cominacdes legais, aplicadas e dosadas segundo a
naturerô e a gravidade da fatc» cometida.

11.2 A «plicacao das sançOes administrativas penaUdacies fundamentadas na Lei e.5e6/93 e na
Lei 1Q.52I;/Ü2. sâo de tcrapecôncia do ordenador de despesa desta .■SecreLorta.

11.2

autoridade que aplicar as sanções e penalidades cativeis, fundamentadas na I.ei B.oct/,.

e na Le; IO.520/02, deternunara a pufiUcaçâc do extrato de sua decisão r.o Semar.Aric

—

O qual devera conter:

1 - nome ou rarao soci.il do fornecedor o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Jurídicas

-

C:iP-' 3u no Cadastro de Pessoas Fisicaa - CPF;
í; - nome e CPF de todos cs sócios;

III - sanção aplicada, cMa os respectivos prazos de impedimento; IV - 6

entidade e autoridade que aplicou a sanção;

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

11.-1 AUn das penalidades citadas, a lícitante vencedora ficara sujeita, a ^
cancelamentc de sua inscrição nc Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da P'e. ^ _
Xiir.icipal 30 Santa Fita. ?a
nt que couber, as demais penalidades reieridâs nc Caplfii'^ - •

11.5 'cãrãctoriVai-ae-a íonr,ai recusa d contratação, pcdendc a Secrataria de Saúde da

Pxefeitura Kunicipal de Santa Rita. PB. a seu exclusive Juiro, convocar os -icitaiites

remano-scentes. na iruem de clas.iificaçao. para que manifester. .nteresst- na contratação, er;

igual pra:.-. f acendid.is to.-ías ,i3 cor.aiçSes editalicias pare íofwcimeiitc do eb}ctc licitado
ou entúo ca.ncelai o lote as seguintes nipóteses:

.,

j

.

c. Apbs decorridoíi üb (cinco) dias da corvocaç.lo da Secretaria de Saúde da Prefeitura

»micipal de Santa Rita, PB sem que a licitar.te vencedora tenha retirado ? assinado c
instiunentc- contratual.

.

.

.

,

dl Apfs dficcmuoi 05 u.in.-o, dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciadc a

execucâo dos serviços ou fornecimento dos bens, obieto de.sia licitacâo. no caso de ter
sido solicitada, ser. justificativá de atraso ou com justificativa de atsaso nâc aceita.

11.6 Alem das penaiidades cíveis elencadas nos siibitens anteriores, a Lei n*. 9.666/92 prevê
ainda punições na esfera criminal, senío vejamos:

Ari. 92 - Impedir, perturbar ou fraudar a realiiaçâo de qualquer ato de
procedimento licitatúrio: Pena - detenção, de 06 isels) meses a 02 (dois)
an^s, e muita.

Ari. 96 - Fraudar, ein pit-julcc da Fazenda Pública, llcitacâo instaurada para

àçuisiçâc ou ve.tdâ de bens ou .mercadorias, ou contrato dela decorrente;
I- elevando arbitrariam.er.te os preços;

íl-

vendendo,

coaO verdadeira ou perfeita,

mercadoria

falsificada ou

detertor.ida; Ilt - entregando uma mercadoria por outra;

íV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tcrnar.dc, por aualquer modo,

inju.itdttier.ce, mais onerosa a proposta ou a

execução do contrato; Pena - detenção', ae 01 ítrôsi a 06 iscisi anos, e multa.
CLÁWSUIA DÉCIMA SSCRJHDA - DA FISCALIZAÇÃO B GESTÃO DO OTTTRATO

!...; A ex<"".j7.sc do .rantraio seta oiijoto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliacao p..:

representar.: ,.- d.i Contratante, tieaitinsitos para Coster do presente contrato oiai Sria) . TATIANA
raSTA TORRES KAR7IMS,

portatíoria.

do JFF Ui,".

Municipal íie Sau-do do Município de Santa

12.2 C tiüCãl

l.

ccc Ictacâo fixada na Secretaria

- ?D.

Contrate;, oial Sua). DAHIELE PEREIRA DA SILVA pcrtadorial do CBÍ

^349.Tíã-

designado, <■ comptovaidaRente habilitado para gerenciar o presente termo, sota ojrer

âvcl pelo

fiel cumprimento das cláusulas contr-ituais, iiiclusive as pertinentes aos oncatgo.s cc

oentaros.

sa, com lotação na Secretaria Kunicipal de Saúde de .Município de Santa Rita

Imalmente

CIÃUSUU DÉCIMA TEaCEIBA - DO FOROS

!'tíra tilrisii ;i;. ques-.iua

^

„

rente» ueste t-antrâto, as p.irtes elftiem o Pijro da Comatca ao Saitt

{^1 tô

2^ por estârer ac pleno acorao, íoi Idvtaüo o presente contrato ett OUfluasJ vias, o qual vai
assinado pelas [wTCes o por duas cestoRunftss.
Sdnta.RiCa - PB. 26 de Março de 2021

TESTEHUIÍHAS

UICIA^CORREIA CARNEIRO
SECPETAPiO rr. .SAt;r£

As»úi»(lo<leliinii»dlglijlpw

MARISTELA BELOTTO MWttsrtiABeioTTO
PELOZZO-92263070915
reLUZ.^,Waa03U/UVI3 [)at|atatiai.l)3.290g:l4:13-a3W
Paozzos}J6307i»is

CIRÚRGICA SAO FEtlPE PRODUTOS PARA SWTOS
EIRELI

rf

~''í-/OOOlt'ü

