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comuaoir: 0147/2021
MBOio mruõBiCü w. 020/2020
■BOCBSOO MMXMZnnxXVO ]t* 144/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SaCBBtARXA MBnCIWU. OB CkÚDB DA PREFEITURA
KUNICIPM. Ce BANTA RITA E VBIRSM. BA AtABOMZA
íHDOSfHIA Dl AmniiBOB KUEtiânCM LWA, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
HttTROffiHTO NA FORMA ABAIXO:

Pttlo pns«nt« Instrumento particular cia contrato, de ua lado a SBCRBTMIIA MDHICZPAL M
aWÚCB de Santa Rita - inscrita no CNPJ/MF sob o o* n« OB.£04.222/0001-43, situada A
Avenida Flávio Ribeiro Coutlnho, s/n. Centro, CEP: 56.300-220, Santa Rita, PB, neste ato
repreaentada pelo Secretário, LOCXAMO COBRIT» CAIQBZRO, CPF n* 339.BOO.471-72, doravante
sloplesMnte CONTRATANTE, e do outro lado a empresa UDVXOOL DA AMASOKXA XXMlsntXA DB
AMRnaOB nantãncos usa, situada i Rua Axaleia, n* 2421, Distrito Industrial IX,
Manaus, Aaazonla. CEP. 69.07S-84S, CNPJ n* 17.417.922/0001-79, doravante simplesmente
CONTRATADO, decidiram as partas contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
palas cláusulas e condiçOes seguintes:

ClinSULA tRZWZItA - DOS PDMDAlHOa 00 CQBníUO:
1.1 Este o>ntcato decorre da lieitaçSo modalidade PregAo EletrAnico n* 029/2020,
processada nos termos da Lei Federal n* 10.520, da 17 de Julho de 2002 e
subsidlarlâBente a Lei Federal n* 6.664, de 21 de Junho de 1993; Lei Cocplettentar n*
123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n* 3.555, de 08 de Agosto da 2000;
Dacreto Federal n* 7.692. de 23 da laneiro de 2013; Lei Cmplamentar 147/2014; Decreto
Federal n 6.536 de 06 de outubro de 2015; Decreto n* 9.486 de 31 de agosto de 2016;
Decreto Federal n* 10.024 de 20 de setembro de 2019, e leglalaçáo pertinente,
consideradas as alteracOes posteriores das referidas normas.

CliCBOlA «BIWPA - DO OBJBTO DO CCIRWtfO:
2.1 O presente contrato tem por objeto: AQqzsxçkO M Mr»eTT.TAmTe £
■LBIWflUflIíiUlUU, VIBARDO ATBBDBR Afl PlMHBtAB DA SBCBSIMaA mOCCtniÉ DB SA&a
MDBXCinD DB aURA RIXA, PB.
2.1.0 fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condiçdes expressas nesta
instrumento, pi:^sta apresentada, Pregáo Pregio Eletrônico n* 029/2020 e instruções do
Contratante, documentos essas que ficam fazendo partee integrantes do presente
contrato, indepwdente de transcrição.

ClAdbdIA xnCBXSA - DO VAlOft S mçOB:
3.1 O valor total deste contrato,
(Cleocemtea • Das MU Baela).

DO

a base do preço proposto, á de R$ 810.000,00
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tM) ISO r9 2.<SO,00

TOTAL

RS 397.SOO.00 ts

RS 810.000,00

t;

CLAUSDIA QOAIttA - 00 BZAJUBTAMBKTO:

4.1 03 preços contratados sao £Uos peio período de um ano, exceto para os casos
previstos no Art. 65. 55 5° o 6°, da l.€i 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econ&nico-financeiro do contrato, poderá ser
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, noa ternos do Art. 65,
Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento
expresso do Contratado.

CLtoSOLA QtriMTA - DA DOTAÇAO:
S.l As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

DMZDAOB ORÇAMB1ITArIA;02.!01 - rUIJOO t^UIUCIPAL DE SAODE
PROJETO AtIVlDADt:Hl.122.2605.2041 - líAllUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO FUIIDO KUtJICIPAl. DE SAÚI^
10.301.2605.2051 - ATEHÇAO SASICAS
10.302.1612.2042 - :-tANUTENÇAO DE ASSiST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE
10.302.1604.2053 - .'iANUTEHÇAO DO CEATRO OE ESPECIALIDADES ODONTOLÔ6ICAS -CEO
10.302.1613.2055 - HAHUTEKÇAO DE REDE DE ATEIIÇAO PSICOSSOCIAL
10.303.1613.2057 - ASSISTÊIICIA FAR.MACEU7ICA

•0.305.1614.2048 - HAHUTEHÇAO DAS ATIVIDADES DE VIGILAnCIA EM SAÚDE
10.302.1613.1016 - IXPLAHTAÇAO CO CEÜTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM I^FIÊWCIA
BUMDITO Oe OSSPISA:4490.52.00 - EOCIPAKEHTOS E MATERIAL PEPMAllEirTE
lUMTE DB RSCDRS0:2n - PXCUP.SCS PRÓP.RIGS

215 - RECURSO FEDERAL

CLtoSULA SEXTA - DO PAGWIKRTO:
6.1 O pagamento serô mediante EMP^íSO, de acerdo com as quantidades efetivamente

e.-.tregues, após a data dd recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de
Recebimento, mediante apresentação ce ílota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento
deverá ser efetuado no prato máximo de 60 (sessenta) dias após a apresentação da t<cta
Fiscal.

6.2 Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da iegísiação em vigor, durante a
vigáncia deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5° e 6® da Lei
6.666/93, do forma a ser mantido o Equilíbrio Econômico-Flnanceiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagaínentos respectivos, deverão ser apresentados Juntamente com
as Faturas e Iiotas Fiscais, as Certidâes Negativas de débito CND do IHSS, CRF do FS7S e
com a Farenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 O não cumprimento do subitem anterior, implicará na sustação do pagamento que s6
será processado após a apresentação das referidas certldóes, não podendo ser
considerado atrase de pagamento.

ClAoSULA SktZMK - DOS PRAZOS B LOCAL DB ESTSBQA:
a. o objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição

de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no
prazc mãxims de 10 (Dezi dias a contar da data do recebimento da respectiva
solicitação.

b. As entregas do •stjetc desta licitação deverão ser realizadas na 8*er«t*rlR d* Ssãde
<U Pr*£«ibtirR Hunieápaã da Saata IlÁta, PB situada -l Avenida fl.lvio Ribeiro
Coutinho, s/n, Centre, CEP: 58.3CC-220, Santa Rita, PB, no prazo máximo de ló (dezj
dias úteis, sempre contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Kota de
Empenho. O Horário de entrega deverá ocorrer no periodo de 06 ãa 13 hs, de Segu.ida
a sexta-feira.

c. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregaiaento,
encargos trabalhistas e previder.ciárlcs o outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objete desta licitação, correrão por conta
exclusiva da contratada. ,

d. o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final' do eicerctcio
financeira de 2021, considerado da data de sua assinatura. | \
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CLMISUIA OITAVX - DOS ENCASOOS DA 3SCRETAR1A HUNXCIPAL DE SAÕDE E DA Z.ICXTAMTE VBSCEDORA:
3.: Caberi > S*or«tari* d* Saúd* da prafaitura Municipal da Santa Rita, PB:

â. Porr.itir áursriie a vig<'f.c;a do C&r.trato, o acesse dos
represencances/pceposcos o e^pre^ados da COtíTHATADA ao locai de er.tseç^ d--s
produtos nas dependências da Saerataria da Saúda da Prafaitura Mimlrípal da
Santa Rita, PB, desde que dc-vidanente identificados e acompanhados por
representante do COUTRATWITE;

b. Promover o aconpanhamoni.o c- a fiscalização quando da entrega dos produtos,
sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as
falhas detectadas e ctanunicando â COHTRATADA a ocorrência de qualquer fato que
exija medidas corretivas por parte desta:

c. Comunicar é licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento
dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso:

Impedir que terceiros forneçam os produtos objete, deste Pregão;
Prestar as inforraçOes e os esclarecimentos que venham a ser soltcitados

peid COhTPATACA;

Fiscalizar c ctntrato na forma disposta no artigo í"* da lei 3.€66/53;
Efetuar o paga-mento a COHTRATADA em até 63 (sessenta) dias após o atesto da

Koca Fiscal/ Faturâ do Material e/ou serviços;

Atestar a execuçJc. do objeto deste Contrato, por meio do Setor Ccmpetente;
Fernecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que

atendidas as obrigaçóes contratuais.
8.1 Caberã é licitante vencedora:

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

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá,
quando en trabalho, devendo substituir isiediatasionte qualquer uir. deles
que seja considerado inconveniente a boa ordem e ás norras
dlsciplinares da Seoreterle de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB;

Respeitar as normas e procedisontoB de controlo o acesse as
dependências da Saeretaria da Saúde de Prefeitura Municipal da Santa
Rita. PB;

d. Responder pelos danos causados diretamen"'-- a v ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo Secretaria Municipal da Saúde;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a
bens de propriedade da Secretaria da Saúde da Prefeitura Minieipal de
Santa Rita, P8, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a entrega do produto;

f. Entregar os produtos aáai»» da 10 {der) dias. contados a partir
da data do assinatura do contrato/empenho. O deacumprimento ao prazo
citado sujeitará a empresa contratada a penalidade de muita.

g. Encsrrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando ccn
qualquer custo advindo do transporte, carga, descarga, beir. como
qualquer serviço relativo ao procedimento de entrega.

h. Ho ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento
fiscal válido correspondente ao fornecimento.

i. Comunicar a S*ct«t*zi* d* Scúd* da Prefeitura Monieipel «ie Santa

Rita, PB, por esctvtc, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar .necessário;

j. Justificar, no caso cie descumprinenio do prazo citado no item
anterior ou paralisação do fornecimento, por escrito, em até 24
horas contadas da entrega fruscrada;

k. Comunicar ao COIJTRATANTE, por escrito, se verificar condições
que possam prejudicar a prestação ou a iminência de fatos que possam
interferir na perfeita execução deste contrato, bem cctao atraso ou
paralisação do fornecimento apresentando razões justlflcadoras, as
quais serão objeto de anãlisc, que poderão ser ou não aceitas pelo
Contratante;

1. Enconcrar-se em dia eus as obrigações fiscais, em conformidade
com o previsto no procedimento licitatõrlo;

m. Manter-se em compatibilidade cor aa obrigações a serem
assumidas, além de todas aa condições de habilitação e qualificação
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«xigidas iwsCft Pr«gao, dunnt« coda a «xaeuç&o do contrato;

n. Enicic a nota fiscal, constando na Bessa a infomaçao sobre oa

recursos utilizados para custeio deste contrato;
o. Trazer ao setor de Bapenho as Notas Fiscais acompanhadas das
respectivas certidões de natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues forem recusados, a anpresa serS
advertida para o cu^riaiento imediato da suas obrigaçdas, lha sando
concadido o prazo máximo ds 24 (vinte e quatro) horas, efativaodo a
troca dos produtos ou apresentando defesa nun prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, s^ pena de aplicaçáo da aulta prevista neste Edital e
demais medidas que se fizerem necessárias.

ciAcsuia Mm - D»8 oaKiaáçflM anàxs. socuas. ct—mim» k nsaas m viicm.
9.1 k licitante vencedora caberá, csBèám:

e. Aasumir a responsabilidade por todos os encargos prevldenciários e
obrigacdes sociais previstos na iegislaçáo social a trabalhista «si
vigor, obcigando-ae a saldá-los na época pcâpcia, vez que os seus
empregados nâo nenteráo nenhum vinculo esipregaticio com a Saocetaria
da SaMa da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

b. Assumir, tanbéai, a responsabilidade por todas as providências e
obrigaçdes estabelecidas na Iegislaçáo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, foren vltiaes oa seus
empregados quando do fomeciaento do produto ou em conexlo cem ele,
ainda que acontecido em dependência da Secretaria de Saúde de
Prefaitore Municipal da Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
panai, relacionadas ao fomacimanto do produto, orlginaciamente ou
vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais a
comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.

a. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias A
execução do contrato pagando os emolumentos prescritos em lei.

9.2 Deverá e licitante vencedora observar, ainda:
a. é expressamente proibida á contratação de servidor pertencente ao

quadro de pessoal da Saozmtaria da Saddm da Pxmfmitata Municipal da
Santa Rita, PB durante a vigência do contrato;

b. Expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca
deste Pregão, salvo se houver prévia autorização da locrmtaxi* da
Saúda da Prafaitan Mnninipal da Santa Rita, PB; e

c. Vadada á suIocontrataçAo de outra «spresa para o fomaeimento do
produto e/ou serviço objeto deste Pregão.

9.3 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ê Saoratacln da Saúda da
Pxmfaitasa Moatelpal da Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão
pela qual a licitantt vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a Saaxatari* da Saúda da PzafaitucB ISmioipal da
Santa Rita, PB.

CLtoSOlA DicIWA - &A ALURIÇÍO 1 HBSClSto DO COOtRABO:
10.1 O contrato a sar firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. ST e 65
da Lei 8.666/93, deade que haja interesse da Secretaria da Saúda da Prafaitsca
Municipal da Santa Rita, FB, com a aprasentação das devidas justificativas acMquadas
a este Pregão.
10.2 Ho interesse da Seeratasla de Saúda da Pzafaituxa Municipal da Santa Rita, PB, o
valor inicial atualizado do Contrato podará ser aumentado ou suprimido até o limita
de 25% (vinte a cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1* e 2*,
da lei n*. 6.666/93. /

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições /
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e / v

b. nenhum ecréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta / ^
condiçlo, exceto es supressões resultantes de acordo entre aa partes.

10.3 A Inexecuçáo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforma
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 6.666/93. /\ \_y

a. Os casos de rescisão contratual sarão fonaabMnte motivados nga^.<qujip8 do
processo, assegurado o contraditõrlo a a as^la defesa.
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10.4 A rasciaão do concrato podarA sar:
a. datarninada por ato onilateral a asceito da Saesatazla <!• StOda da

íraCaitBca Nialelpal da Santa Alta, n, noa casos enuneradoa noa Inelsea I a
XII a XVII do artiqo 79 da Lei mencionada, notificando-ae a licitanta vencedora
con a antecadAncia alnima de OS (cinco) dias; ou

b. amlvAval, por acordo entra as partas, reduzida a teme neste PregAo,
deada que haja conveniência para a Seereteda de SaMe da Vxefeltnze Mmteipel
de Santa Bita, SB; ou

c. judicial, noa termos da leqislaçSo vigente pertinente a matéria.
10.5 A reaeisêo addinistrativa ou amigável será precedida de autorisaçêo escrita e
fundaaantada da autoridade coi^tente.

OAOSOIA BÉCXMA BtUMOlUt - DAS RmLZOADBS:
Aos fornecedores/contratados que deacusq>rirea total ou parcialmente oa contratos
celebrados r-rwm ^ Seesetesie da 8v6de Pxedeitiime Itenieipml de Senta Alta, SB, e aos
llcitantes que ccaetam atos visando a frustrar oa objetivos da licitaçáo, aerAo aplicadas,
penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 0.666/93 e na Lei 10.520/02, es seguintes
sançdes:

I - Advertência; II - Hulta;

4)0,3 t (trás décimos por cento) por dia, até o trlgéslso dia de atraso,
sobre o valor do íornecinento

ou serviço náo realizado, ou aobte a etapa do cronograM físico de obras
nSo cumprido;
b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigaçSo nSo
cumprida, com o conseqüente cancelaaiento da nota de esgwnho ou documento
equivalente.

III - Suspensão Tengrarária de partlcipaçSo em licitação e impedimento de
contratar com a AdministcaçAo, por prazo nflo superior a 02 (dois) anos;
IV - DeciaraçSo di Inidoneidade para licitar ou contratar ca» a Administraçflo
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição eu até que
seja proovovida a reabilitação perante a pruria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

S 1" O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, será descontado
do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente,
de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a
data do efativo recolhimento.

S 2* A pena do multa poderá ser aplicada cumulativamente com es demais
sanções restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas ne
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
fi 3*. A contagma do peciodo de atraso na execução dos ajuates será
realitada a partir do primeiro dia útil subsequente eo do encerramento
do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
S 4* A suspenaáo temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar
com a Administração Pública pelos seguintes prazos:

I-06 (seis) meses, nos caaoa de:
•) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12
(dote) meses, sem que o fornecedor/contratado tenha «dotado
as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administração;

b)alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria
fornecida;

II- 12 (doze) meses, nos casos det
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens. /
III - 24 (vinte e quatro) meses, noa casos de: j

•) entregas como verdadeira, mercadocla falsificada, i
adulterada, dateriocada ou danificada; i ^
b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de I
bens sem justa fundamentação e prévia comunicação ã
Adninistração;

c> praticar ato ilicito visando a frustrar es objetivos de ;
llclCação no ãflUiito da Adsdnistraçáo Pública Municipal, ou \j
d) sofrer eondeneçlo definitiva per praticar^' meio
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer, tfi^to.
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5 5" Seté declarado inidfineo, ficando impedido de licitar e conWs^^
com a Adfflinifltraçao Pâblica< por teiipo indeterminado, o fornecedor quer-»——

I - nao cequlariaar a inadlaplâneia contratual nos pratos
estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou
II- deaonstrar nJo possuir idoneidade para contratar coo a
Adsdnistraçáo Pública, os virtude de ato ilicito praticado.

S 6* Ma modalidade preqáo. ao fornecedor que, convocado dentro do praso
de validade de sua proposta, náo celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar docustentaçâo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execuçio do seu objeto, comportar-ee de modo inidtoeo ou
cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de
licitar e contratar com o Muntcipio por praio nto superior a 05 {cinco}
anos, sendo descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sen
prejuízo das multas previstas «n edital e no contrato e das cominaçôes
legais, aplicadas • dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida.

IX.2 A aplicaçáo das sanções adminlstretlvas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93
e na Lei 10.520/02. sAo de coi^táncia áo ordenadoz de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabivels, fundamentadas na Lei
8.666/93 a na Lei 10.520/02, determinará a publlcaçSo do extrato da sus decisão no
Semanário Oficial, o qual deverá conter:

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

CNPJ ou no Cadastro de bascas Físicas - CPF;
II - nome e CPF de todos os sócios;
III - sanção aplicada, com os respectivos pratos de iapedimanto; IV - órgáo ou
entidade e autoridade que clicou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Aláa das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro da Registro de fornecedores - W da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB e, no que couber. As demais penalidades
referidas no Capitulo IV da Lei n®. 8.666/93.
11.5 Caractecitar-se-á fonnal recusa á contratação, podendo a «mctetmxie de Saúda da
Pvefaitaxa da Santa Sita, P8> a seu exclusivo Juizo, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificaçlo, para que manifestem interesse na
contratação, em igual prato, e atendidaa todas as condições editalicias para
fotneclMnto do objeto licitado ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:

Cl ;q>68 decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secrataria da Smda A
Prsfaitua da Santa Rita, n sem que a licitante vencedora tenha
retirado e assinado o instrumento contratual.
dl Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, som que tenha
iniciado a execução doa serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta
licitação, no caso de ter sido solicitada, tem justificativa de atraso ou com
justificativa de atraso não aceita. ^

11.6 Além das penalidades eiveis elencadas nos aubitsna antarioras, a Lei n .
8.666/93 prevá ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - iBqaedic, perturbar ou fraudar a realização da qualquer ato de
procedimento llcitacõrio: Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02
(dois) anos, e multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda de bens ou nercadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamenta os preços;

11 - vendendo, coaio verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou
deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra:
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria

fornecida;

V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta
ou a axecução do contrato: Pena - detenção, de 03 (tráa) a 06 (seis)
anos, e multa.

ctitoaoiA - ou fiscalmaçAo k flucko do cohtrato
12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle,
avaliação por representante da Contratante, designemos para Gestor do pres
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Sr* Emiii* Porto Forroir* Alvor da Lím. portsdoríal dc. CP? 032.271.IM -04. ca-B iocaçã':
fixada na Jaerctaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rira - PB.
i:í.2 •- íiJCô! CO Tontraro, a Sr* Kiohalo Cavalcanti da Araújo Sousa portador(a) do
CPF.008.782.794-82, cora lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa
Pica - PB, forwalisente desig.tado, e coBiprovadar.ente habilitado para gerenciar o presente
temo, será o responsável pelo fiei cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos coroplenentares.

CLÁOSQLA OiCIMA TBRCSIRA - DO FORO:
Para dirimir a.t guescfles decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Santa Rita.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato era 02(duas) vias, o qual
vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Santa Rita ^ Maio de 2021
y

/

TESTEMUNHAS PELO CqNTRA^^NTE
LUCIANO COBRSXA CRIWBIRO
339.600.471-72

SeoretArio Hunis

PELO COtITRATA

VBHTXSOL

APARELHOS

17.417.928/0001-79

OE


