
ESTADO DA PABAZBA

PREFEITURA KUHICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

a.. ■n

CONTRATO N°: 157/2021
peux:es80 aom 074/2020
PREGÃO ELETRÔNICO SRP H° 003/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E
CIRPFARMA COMERCIAL LTPA. CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

A Prefgituxa Municipal de Santa Rita, por interaédáo do FUt<'DO traNiCIPAL DE SAÚDE, sob o CNFJ n°
06.694.222/0001-63, situado a Av. Govomador Flávio Ribeiro Coutinho, s/n. Centro, Santa Rita - PB,
representado pele ExeelentiaalBO Secretário Municipal de Saúde, o Senhor LUCIAKO CORREIA CARNEIRO
inscrito no CPF/KF sob o n.' 339.600.471-72, doravante denoainado CONTRATANTE, e do outro lado
CIRUFARHA CC&SRCIAL LTPA, CNPJ n° 40.787.152/0001-09, R PRESIDENTE QUARESMA. H° 1105/1001, ALECRIM -
CEP 59.031-150 - NATAL - RN doravanto simplosnente CONTRATADO, decidiraa as partes contratantes aasinac
o presente contrato, o qual so regerá pelas cláusulas a condiçãâs seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
1.1 Esto contrate decorro da licitaçáo modalidade Preq&o Eletrônico n' 0002/2020, processada nos
tomos da Lei Federal n' 10.520, do 17 do Julho de 2002 o subsidiariastente a Lei Federal n° 8.666,
de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n*
3.555, do 06 do Agosto de 2000; Decreto Federal 7.692, da 23 de janeiro da 2013; Lei Complementar
147/2014; Decreto Federal n 6.536 da 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 legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das roCoridas normas,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente contrato tom por objeto: AQUISIÇÃO DE HEDICAHEt.TOS, VI3ANIX? ATENDER AS DEMANDAS 8
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 3AUDE DE SANTA RITA. PB.
3.1.0 lornecimento deverá obedecer rigorosamente às condicdos expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Pregão Eletrônico n° 002/2020 e inatrucòes do Contratante, documentos esses
que licom fazendo partos integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, ó de RS 14.596,00 (Quartoze mil
quinhentos e noventa e oito reais).

FOmE PASADORA - RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ITEM ESPECIFICAÇÃO

157 CARBAHACEPINA 31 • 20 HO/ KL- SUSPENSÃO

MARCA

"üNlÃb
QUÍMICA

UHID.

FR

QUAHT.

SOO

P.UHIT.

RS 9,09

TOTAL

P.TOTAL

RS 5.934,00

RS 5.934,00

FCNTE PAGADORA - RECURSO FUNDO HJNICtPAL OE SAÚDE

ITIH ESPECIFICAÇÃO MASCA UHID. QUANT. P.tlHIT. P.TOTAL

192 OXICARaAZEPINA fiONO/KL -
SUSPENSÃO UNIÃO QUÍMICA FE 300 RS 28,88 RS 8.664,00

TOTAL RS B.664,00

CLÁUSULA QUARTA - DO RCAJUSTAHEHTO:
4.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, S5 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio oconõmico-finaneeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialBento, noa termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da Lei 6.666/93,
mediante coaprovaçio documental o requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

UMIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMAS:

10.303.1613.2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DB SJ^E
10.302.1617.2055 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
ELEMENTOS DE DESPESA: 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 211 - RECURSOS PRÓPRIOS

214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 O pagamento será modlante EMPENHO, da acordo com as quantidades afetivamente entregues, após a
data do raeobimento definitivo do objeto, pala Comissão do Recebimento, mediante aprosentaj^d-- "
""Êa Fiscal, conferida e atestada, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de 30 (t
diaa após a apresentação da Nota Placai. .
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6.2 Oa proços serão fixoa o irreajustivoia nos temos"'da legislação ea vigor, durante ai.vioétfela^ ^
deste contrato, salvo es casos previstos no Art. 65, parágrafos 5' e 6' da Lei B.666/93,f
a ser toantido c Equilíbrio Econôsáco-Financeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagaswntoa rospoctivos, deverão ser apresentados juntamnto ooa as^^^Mas v
a Hotas Fiscais, as Certidões Hegativas do dàbito CKD de INSS, CRF do FGT6 a con a Fatenda -*ã >
do domicilio do proponente, devidamente atualizada: _
6.4 O não cuaq?rinanto de stibitea anterior, is^lieará na austação do pagamento que sé será processado
apés a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado atraso de pagamento.

CIÃUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:
a. O objoto desta licitação deverá sor entregue parceladanento, isedisnte a expedição de

solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máslmo
do 10 (Dor) dias a contar da data do recebimento da respectiva aolicitação.

b. As entregas do objeto dests lieittsção deverão ser realizadas na Secretaria da SaOde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB situada á Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, s/n. Centro,
CEP: 58.300-220, Santa Rita, PS, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre contados a
partir do recebimento paio fornecedor da Neta de Bispenho. O Horário de entrega deverá ocorrer
no poriodo de 08 ás 17 hs, de Segunda á sexta-feira.

e. Todas sa despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, deaearregaaente, encargea
trabalhistas e previdanciários e outros custos decorrentes direta a indiratamanta do
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada,

d. O prazo de vigência do prasento contrato aerã determinado: atê o 07 DE ACOSTO DE 2021,
considerado da data de sua assinatura.

CLÃDSULA OITAVA - DOS ENCARGOS OA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OA LICITAKTE VENCEDORA;
8.1 Caberá a Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acosso dos repreaentantes/prepostos e empregados
da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da Secretaria de Saúde da
^^afeitura Municipal de Santa Rita, FB, desde que devidamente identificedos e acompanhados
por repreaontante de CONTRATANTE;

b. Promover o acompanhamento e a fiscalizaçáo quando da entrega dos produtos, sob os aspectos
quantitativo o qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando
á COMUTADA a ocorrência de qualquer fato quo exija medidas corretivas por parte desta;

c. Comunicar á licitante vencedora, qualquer irregularidade no fomeolmonto dos produtos e
interromper imediatamente o fioinocimento, so for o caso;

d. Impedir que tarcoiroa forneçam os produtos objeto deste Pregão;
e. Prestar as informações e os osclareciswntes que venham a ser solicitados pala CONTRAnOA;
f. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
g. Efotuar o pagamento á CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal/

Fatura do Katorisl e/ou serviços;
h. Atestar a execuçáo do objeto deste Contrato, por meie do Setor Competente;
1. Fornecer atestado da capacidade técnica quando solicitado, deada que atendidas aa

obrigações contratuais.
B.lCaberá é licitante vencedora;

a. Responder, em relação aos seus esfregados, per todas as despesas
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários; b)
seguros de acidenta; c) taxas, inatos e contribuiçâeB; d) indenizações; e)
vales-rafeição; f) valos-transporte; a g] outras que por ventura venham a ser
criadas o exigidas pele Governe;

Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um doles que seja
considerado inconveniente á boa ordem e ás normas disciplinares da Secretaria
de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

e. Respeitar ss normas e procedimentos de controle e acesso ás dependências
da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, dursnto a entrega de produto, não
®ú reduzindo esaa responsabilidade a flacallzaçèo ou o aeosfanhamento pole
Secretaria Municipal da Saúde;

a. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretaisenta a bens de
propriedade da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB,
quando esses tenham sido ocasionados por seus e^eegados durante a entrega de
produto;

f. Entregar oa produtos máximo de 10 (dez) diea, contados a partir da data
da assinatura do eontreto/ez^enho. O daseurfrimonto ao prato citado sujeitará
a esfresa contratada á penalidade de multa.

g. Encarrega-ae da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer custo
advindo do transporta, carga, descarga, bem como qualquer serviço relativo ao
psocadimanco da enzreça.

"o "to da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento fiscal
válido correspondente ao ferneoimonte.

i. Comunicar a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita,
ra, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
eselarecliasnteB quo julgsr naeessário;

3* Justificar, no caso de doscusprimanto do prazo citado no item anterior
ou paralisação do fornecimento, por escrito, em atê 24 heras contadas da
entroga fruatrada;

fc. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar eondiçôea que
prejudicar a prestação ou a iainõneia de fatos que possam interferir na pe.
execução deste contrato, bem como atraso ou paralisação do fornos
aproaentando razõos justifieadocaa, as quais serão objeto de snAliMi'
poderão ser ou não aceitas pele Contratante:

1. Encontrar-se «a dia com as obrigações fiscais, am confermidad

■  CIRUFARMA AllirudoSeíormidlqiUlpor
Ccxslssáo íoroonenM de Licitaçío, Praça GetdUo Vargas, RUa,
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previsto no proco<ii&ânto licitatório;
B. Hantas*so ob compatibilidade cob as obriçações a saroa assuBid
da todas as condições de habilitação e qualificaçio exigidas neste'
durante toda a execução do contrato:

n. Ettitir a nota fiscal, constando na nesaa a infotaaçâo sobra os
utilizados para custeio deste contrato;

o. Trazor ao sotor da Eopenho as Hotas Fiscais acoaçanhadas da» respectivas
certidões da natureza fiscal:

p. Se os produtos entregues foraia recusados, a ezçresa será advertida para
o cusçriaento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o praro aáxiBO
da 24 (vinte o quatro) horas, efetivando a troca doa produtos ou apresentando
defesa nuB prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa
prevista neste Edital a dosais sadidas que se fizeres necessárias.

CLÁUSUIA WSa - DAS OBRIGAÇÕES CORAIS, SOCIAIS, CCHEBCIAIS E FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 Â licitante vencedora caberá, também:

a. Assumir a zosponsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista ea vigor, ohrigando-se a
saldá-los na èpoea própria, vez que os seus eaprogadoa não Banterâo nenhus
vinculo ejqsregaticio coa a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB:

b. Assumir, tambás, a responsabilidade por todas as providencias e obrigações
estabelecidas na legislação especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ooortóneia da espécie, foren vitimas os seus erpregados quando do fomeciBento
do produto ou oo conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da
Saecetacia de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PS;

c. Assumir todo» os encargos ds possivol demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao forneelMnto do produto, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou contingência; a

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e conerclais
caaultontos da adjudicação deste Pregão.

e. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias á execução do
contrato pagando os esolumentos prescritos em lei.

9.2 Deverá a licitante voneodora observar, ainda:
a. É expcessomonce proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro da

pessoal da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB
durante a vigõncia do contrato:

b. Exprossamanto proibida, também, a veiculaçào da publicidade acerca deste
Pregão, salvo se houver prévia autorização da Secretaria da Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB; e

c. Vedada è suboontrntaçâo do outra empresa para o fomeoimanto do produto e/ou
serviço objeto deste Pregão,

9.3 A inadisqilência da licitante, cob leferência aos encargos estabelecidos no subitea anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagasiento á Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal
da Santa Rita, PB, nea poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pala qual a licitante vencedora
renuncia expressamente a qualquer vinculo da solidariedade, ativa ou passiva, coa a Secretaria de
Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 O contrato a sor finsado podorá ser alterado nos casos previstos no art. S7 e 65 da Lai
8.666/93, desde que haja interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, COB a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 Ho interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de santa Rita, P8, o valor
inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei n". S.666/93.

a, a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, naa mesmas condições licitadas, oa
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários: e

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecida nesta condição, exceto
as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inexecuçie total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

a. Os casos de rescisão contratual serão formalmente swtivados noa autos do processo,

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

a. determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria ds Saúde da Prefeitura Municipal
ds Santa Rita, PB. nos casos enumerados nos incisos I a XII o XVII de artigo 78 da Lei
mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência minima da 05 (cinco)

dias; ou

b. amigável, por acordo entro as partos, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja
conveniência para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal ds Santa Rita. PB: ou

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA • DAS PENALIDADES:
Aos fornecedores/contratados que desounprirem total ou parcialmente os contrates celebrados com a
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, e aos licitantas que eomatam-^oB
Visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, psnalidades cabíveis fundamsntaus xia
Loi 6.666/93 o na lai 10.530/02, ns sogulntos sanções; ^

I - Advertência: II - Multa; aRUfARMACOMEftCIALaatfJaucoi.wSi'"
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a) 0,3 t (trsa déelaos por cento) poc dia, ató o trigislato dia da atraa^
valor do focnaolaanto

ou serviço nâo roaliudo, ou sobro a etapa do cronogzaaa Cioleo de obra
cui^rido;
b) 10 % (doe por cento) sobra o valer total ou parcial da obrigacio n*o
lyym e conseqüente cancalananto da nota de empenhe ou documento equivalente.

XXI ' Suspensão Te^or&xia de participação es licitação e lirpedlaento da eontcatar coa a
AdBinistração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração da Inidonoidada para licitar ou contratar cea a Adainistraçáo Pública,

parduraren os aotivos deteminantes da punição ou atã ^pie se)a proaovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
saaçre que o contratado ressarcir a Adainiatração pelos prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo da aançâo aplicada coa base no Inctao anterior.

S 1' O valor da multa aplicada, nos teraoe do inciso Zi, será descontado do valor
da garantia prestada, retido doa pagamentos devidos pela Adainiatração ou cobrado
judicialaente, sando corrigida aonetarlamenta, de confotaidade coa a variação do
IPCA, a partir do terno inicial, ató a data do efetivo recolhimento.
S 2' A pena de multa podará ser aplioada cumulativamente coa as demais sançóes
restritivas ds direitos penalidsdss oablvels fundamentadas na I.ei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02.

S 3^. A contagem do período de atraso na axecviçio dos ajustes será realizada a
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encarramanto do prato estabelecido
para o ouziprijsanto da obrigação.
S 4' A suspensão temporária ii^>ediri o fomaeedor de licitar a contratex oob a
Administração Pública pelos seguintes prazoa:

I- 06 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação da duas penas de advectãnoia, no preto de 12 (dose)
meses, sea que o fomaeedor/eontretado tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Adainiatração;
b) alteração da quantidade ou qu^ldada de mercadoria fornecida;

II > 12 (doze) aasos, noa eaaoa de:
a) retardamento Imotlvado da execução de obra, da serviço, da sues
parcelas ou do fomeaimanto da bene.
III - 24 (vinte e quetro) meses, nos casos dai

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada,
deteriorada ou danificada;

b) paralisação de lerviço, de obra ou de fornecimento de bens aea
justa fundamentação e prtvia eowiinicação á Adiainletraçáo;
e) praticar ato ilieite visando a frustrar es objetivos da licitação
no ã^ito da Administração Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,
fraudo fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

S 5° Será declarado inldóneo, ficando de Iloitar a contratar com a
Administração Pública, per tempo indeterminado, o fornecedor que:

X~ não regularizar a Inadi^lénda contratual nos prazos estipulados aos
incisos do parágrafo anterior, ou
II - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtude de ato ilioito praticado.

5 6° Ha modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado 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 ratardaaanto da execução do
seu objeto, coiq>octar-se da modo Inlddneo ou cometer fraxida fiacal, aerã aplicada
penalidndti ds impedimento da licitar e contratar com o Município por prazo não
evperior a 05 (cinco) anos, aando daseredanciado do Siatama de Cadastro de
Pomacedores, sem prejuízo daa multes previstas es edital e no contrato e das
ecainaçAes legais, ̂ licadas e dosadas sogundo a natureza e a gravidade da falta
cometida.

11.2 A aplicação dae aançóea administrativas penalidades na Lei 8.666/93 e na Lei
10.520/02. Bão da ce^etãneia do ordenader de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sançdes e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 8.666/93 e
na Lei 10.520/02, dstarminarã a publicação do extrato de sua decisão no Semanário Oficial, o qual
deverá eontor:

I - nome ou razão social do fernacedor a número de inscrição no Cadastro Haeionel da
Pessoas Jurídicos -

CHPJ eu no Cadastro ds Pessoas Pisleas - CPT;

IX •• nome e CPP de todos os sócios;

Zll - sanção aplicada, coa oa sespeotives prazos ds i^edlmeato; IV - órgão ou entidade
e autoridade que ̂ llcou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 AIÓB das penalidades oitadas, a licltante venoedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro ds Rsglstro da Vomecedoxea - CRF da Prefeitura Municipal da Santa'
Alta, PB a, no que couber, às daasla penalidades referidas no Capitule ZV da Lei n°. 8.666/93.
11.9 Caractarisar-se-á fooal recusa à contratação, rrvHmlff a Secretaria de Saúda da Prefeitura
Municipal da Santa Bita, PB, a seu exclusivo Juiso, eoavecar os Itoltantas semanescontes, na
ordem de classificação, para que manifestem intosesaa na contratação, oo igual prazo, e atandidas
todas as eondiçóoa edltalicias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o )^£^.^aa
seguintoa hipóteses:

c) Apóa decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria de Saúde da Pr
Minlcipel da Santa Rita, ra sem que a licltante vaneedora tenha retirado a asei

Ceoissao Fenunente ds Itcitsçio, Praça Gecúllo Vargas. 408, centro - Santa Slca. PB. CEP: S8300-130
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instruaento contratual. "
d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sea que tenha iniciado a
execuçóo dos serviços ou fomeciaonto dos hens, objeto desta licitaç&o, no caso de ter sido
solicitada, som justificativa da atraso ou com justificativa da atraso nio aceita,

11.6 Além das penalidades cíveis elencadas noa subitens anteriores, a Lei n°. 8.666/93 prevê
ainda punições na esfera criminal, sonSo vejonos:

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

Art. 96 - Fraudar, aa prejuiso da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição
ou venda da bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamente os preços;

II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
III - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substâneio, quali^de ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a
execução do contrato: Pena ■ detenção, de 03 (três) a 06 (seis) anos, o multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUMDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO COHTItATO
12.1 A execução do contrato serã objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da Contratante, dasignames para Gestor do presente contrato o(a) Sr{a). FÁBIO AHDRÉ
LOCAS HUWES. portadorCa) do CPF 038.322.714-30, com lotação fixada na Secretaria Municipal da Saúda
do Hunicipio de Santa Rita - PB.

12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). LUIZA ELEHA DOS SA><T03 3ILVA pettadoc(a) do CPF 299.647.414-
72, com lotação na Secretária Municipal de Saúda do Hunicipio da Santa Rita - PB, fonaal&enta designado,
e cezçrovadaaante habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel eu^rioento
das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos coiplemantares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PORO:
Pata dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca da Santa Rita.
S, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duM) vias, o qual vai assinado
pelas partes a por duas testemunhas.

17 de Maio da 2021.

TESTQiUMHAS

LUCIAMO^ORRE
SECRETÁRIO DE/SAUDZ

PELO CONTRATADO

CIRUFARMACOMERCIAL

LTDA:40787)52000109 iTSA4o;e7isxiMiM

CIRUFARMA COiERCIAL LTDA

CHPJ n" 40.787.152/0001-09

Ccmissas Penunentfl Cp PraÇd Gptúlio Vargas, 403, centro - Santa Rita, PD. SP: 58300-l}a


