
ESTADO DA paraíba

PREFEITURA MUMICZPAI. DB SAKTA RITA

SECRETARIA DE ADHZHISrRAÇiU) E GESTÃO
COMISSÃO PERHAMEHTB DB DIGITAÇÃO

CONTRAIO V 231/2021

PROCESSO ADK N": 069/2021
PRBSÃO BZ2TRÕNIC0 SRP H' 010/2021

A Prefeitura Mornc:pal ú
CSPJ n' O8.65-i.222/00Cl

Centro, Santa Rita - P8,
o Senhâr DUCIHNO CORREIA

denominado contratante,

DE MEDICAMENTOS LIDA, C:i

- ãa-ro Súo • CT.

CONTRATADO, decidicâP bi
regerá pelaa clAusulsa c

TERMO DE CONTRATO QOE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA DE SAÜDS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DB SANTA RITA
B  - DISTRIBPICÃO. IMPORTAÇÃO
8 EXPORTAÇÃO DB HEDICAMENTOS LTDÃT
CONTORNE DXSCRZHXNADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Síltits Rita, por intermèdií! do FUNDO MüNICIPAl DB SAÚDE, '■
-63, sítiudo 3 Av. Gover.iador riàvia Ribeiro Coucti.r.c,^ -f:..
tepiasentado pelo Excelerclssir.o Secretário Municipal de Sa...'.-".
CARNEIRO inscrito no CPF/MF sob o n.* 339.000.471-72, dorúvíiiae
« do outro lado HMUBD - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
2J 15.219.561/0001-35, coft aede na Rua J4ajor Belmirc -■-1

;S.'51'2-242 - Campina cra.ide - ?5, doravante si:rrl'--T
partes contratantes assinar o presente contrate, o gus- s=t:

condiçdas seguintes:

l..C^8ilttAiíráBna -.008 ÍJpaaiMBHIÇ^vBOc^CeM!^ :..A. :
l.lEste contrato decorre da íicítaç&o modalidade Pregão EleEcãnioo n 018/2021.
processada nca termos ria I.ai Federal 10.520, de 1' de Julho de .Tf) .,-
subsidiarismente a Le: Federal n° 8.666, de 21 d« Junho de 1993; Lei Complementar n
123, de 14 de Oezomfaro de 2006; Decreto Federal n° 3.535, de 08 de Agosto^ de '"-'v
Decreto Federal n' 7.»92i de 23 de laneiro de 2013; Lei Complementar 147/2Cíh; De=r.,.c
Federal n 0.530 de 00 de outubro de 2015; Decreto n* 9.«BB de 31 de agosto de cui-;
Decreto Fedarel n" 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinene-a,
conaidecadaB aa alterôçdea poaterioree das referidas normas,

2. CLÁOSOlAiSBSUNDA - DO OBinSO DO CONTIUlTp;,.,; •• - • - --í-
2.10 presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DB MBDICAIffiHTOS HAO INSERI^ TO
RELAÇÃO NACIOTOL DB MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÃBXCO DA AfiSISTHíCIA FARMACÊUTICA
(RENANS) , PARA TENDER A SECRETARIA DB SAÚDE DO MaiXCZPlO DS SANTA RITA/PB
2.20 fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste
ínatrumento, proposta apresentada. Pregão Sletrônieo a" OlB/2021 e instruções 'o
Contratante, documentas esses que ficam fasendo partas integrantes do presencs-
contrato, independeniv de transcclváo.

3. cifosocfcf.ieRCBníA-,,D0.va:fiõRvií@ã^e6'í 5íÊfc;r„^,í 'iii
3.1 o valor total desta contrato, a base do preço ptoposcc, é de R$ 61.142,00 (QUARENTA
B UM MIL CENTO E QaARm'A £ DOIS REAIS) .

CÚDIGO1 PRDDUIV MODELO MtRra
RO.

ASTZBA gUAST.
VALOR
tna.

VALOR
TOTAL

ÕOOL SAinCPRUOL
6E5QUI-HZDKKAD0
kme, cresRZKioo

7RAXI PRAK 1 3.000 rO 0.29 RS 690,00

0007 boETlAPTHA 2940,
pOHPiOKrDO

UBRMED CaOMES 5 2.000 RO 0.23 RS 460,00

OCOS buBTZAPINA
dOQHS.

EMS EMS 9 2.000 RS 0.4B RS 960,00

0009 LaVMtOXABARA
ilSMO COKPRItaOO

egurcR SAXER 3 <72 RS 8.50 RS 5.712.00

0010 1 RXVARttWBAKa
1 20MS CCHSRZiaBO

BAns BAZSR 6 3.9S0 RS 8.50 RS 33.320,00

XotaL RS 41.142,00

4. .00-:



4. CLÃUSOIA - DO REAJUSTAMBinO:

4.10S preços coniravados sSo fixos peio perioâo dô u» ano, exceto para os casos
previstos no Art. 65, S5 5® e 6°, da iel 3.666/53.
4.2 Ocorrencio o desequilíbrio ecortôaiico-financeiro do contrato, poderá ser
restabeleciJa ã reUcio que as partes pactuoraa iniclalnenta, nos temos do Art. 65,
Inciso i:, Alínea c. ca lei S.666/93, mediante conprovaçâo documentai e requer.memn
expresso do Coniratasc.

5. CLÁOSOtA gDZHtA - DA. BOIAÇÃO: , .
S.lAs despesas correrio por conta da seguinte dotaçãc, constante do orçamente
OHZDADS ORÇAMENTÁRIA: 02.101 - PONDO HÜHICXPAI. DE SÍ^E
PROGRAMAS: 10.303.1613.2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ELEMENTOS DE DESPESA:3390.30.00 - MATERIAL OE CONSUMO
RECURSOS; 211 - RECURSOS PRÓPRIOS

6. CIAOSDLA SBXSA - DO PAGAMENTO:

6.1 Ò pagam^-nic. sera mediante EMPE.NiiO, de acordo com as quantidades
entregues, após a data do recebimento definitivo do objeto, pala
Recebimento, mediante apresentação de Nota Piscai, conferida e atestada.
deverá ser efetuado no prazo máxima de 3C itrínca) dias após a aptesencaç.i
Piscai. ,
6.2 Os preçcs serãc rixo.s e irroajuscâveis nc.s tentes da legi.slação ea
a vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 55, paiAgrafo» ̂  e 6 to
Lei 0.666/93, de forma a ser mantido o Equilíbrio Sconómico-Financeiro do Co.ntrato.
6.3 Para Bfctivaçào dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados junt^r.te
com as Faturas e Rotas Fiscais, as Certidões Megativas de dôbico CRD do INSS,
PGTS e COB Ã Fazenda :'{up.icipâi do dcisicilio da proponente, dev.tdamsntô acuâlizeda;
S.40 nao cumprimente do subltem anterior, Implicará na sustaçSo do pagamento que ao
será proce.taadc após s apresentação das referidas certiaôes, náo podendo i---t
considerado atraso de pagamento.
6.5 Será ret;dc 1,á* p-ra o Programa Municipal ds Desenvolvimento aos Pequenos Negocio.
- ?DPN, cotrorme disp.íe o art. 7®, inciso 1, da Lei Corapieraencar n® 22/2019, ô exceção
dos paçamsrtos contemniatioa no inciso VII cio Parágiüfo ilnico do artigo 7 da re.cri .i
Laí.

1 ■ gr.toipWiA.:gágPa. - DOB PHAEQS E,TORMSCPgaitO DO. OBJETO _ ^
7.10 objetf desta lititaçSo deverá ser entregue na totalidade, mediante a exjMüicâw
da aoiicitaçâo de iurnecirr.c-nto pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendi-ia nc
prazo máxiro de '.O (dez) dia.s a contar da data do recebimento da respectiva
soiiçitaçác. , -5
7.2AS e,".trf-gas ac cs:eco desta iicicação doverào ser realizadas nã Av ..-uase- la.j.s,
n' 93, 'Cenr:-o, :>sn-.n dite/PS, de acordo com fi solicitação de fornecimento.
7.3 Todas -Vr despesu.': de transporte, tributos, frete, carregamento, ctescartegamento, •
encargos trabalhistas e previdenciárics e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fcrnocimsnto do objeto desta iicitaçio, correráo pot conta exc;ua:vo
da contratais. , , .
7.40 pcazo de vigèneia do contrato, «erâ «tá o exercício financeiro, com valioaue -
eficácia iezal «pós ?. publicação do seu extrato .no Imprensa Oficial, tendo inicio cr
vancinentc -.•m d-.a dv vxpodie.-ite, devendo-se excluir o primeiro e incluir o últ;im>.

9. CMnSOIA OITAVA - DOS ENCARBOSTÍA SECRBTffllAlíORICQ^.OE SÚDErB DA lICtiliHTE VB8CEDWA;
S.lCaberâ a Seeratasia de Saú^ da Erifeltura Municipal de-Santa Rita/ PB;
8.1.1 Per.mitir ãurir.ie a vigência do Contrato, o àce.sso dos representantes/prapo.st...'
e emprega :oe r.à LL);:ra:ada no local de entrega dos produtos nas dependências aa
Secretaria de Saúde da Ptafeitura Municipal de Santa Rita/ P8, desde que 'jevidamo.-.ie
identificaJos e «uccipanhados por representante do CONTRATANTE;
9.1.2 Promover O accmpar.hamento e a fiscalizacio qua.ndo ds entrega doa produtos, sct
os aspectís quántivativo e qualitativo, anota-ndo eir. registro próprio as lalhss
detectadaí e comunicando à CONTRATADA a occrréacia de q-ualcuer fato que exija medices
corretivas por partr desta;
8.1.3 CcmuMcar a licltaate vereadora, qualquer irregularidade no forneoimeni.-'
piodut&s o interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso;
8.1.4Impetir que terceiros forneçaio os produtos objeto desce Pregão;
6.1 .S Pro.s'ar ss ir.fiarmacSoB o os asclaxecinianccB qu« vsnham s ser soJicir.ados oel^
CONTRAtaí;;..•

8.1.6 riso-.lizar o .•-.ntrsto .-.a forma disposta no artigo 6i da Lei S.666/93;
8.1.7 Zratiâr e pagamento a CONTRATADA «r. ace 30 (trinta) dias após o atesto da Nora
Fiscal/ FAtura do x.ít&rial e/ou serviços;
8.1.8 .Atbi!: a: a exei-jçàc do ccjeco doate C.intrato, poc insio do Seç Ccmp-Jtente;
8.1.9 Forn'>\:er atestado de capacidade técnica quar.QO solii^tado, d^ e que atendida»
as cbsiyaoies contratuais.



a.zCaberA à licicünte vencedotsi:

8.2.1 Responder, em leiaçâc aos seus empregados, por todas as despesas deco.^rence.s
da enureqii de produio e/ou serviços, tais ooaoi a) sslátíoa; b) seguros de aciaar.te.
c> caxús, imposto."? e concrifauiçôés; dl indenizações; c) vale-reíeiçSo; f)
transporei;,• e tj) oairas que por ventura venham s ser criadas e exioidas pe.o Goyern:;
0.2.2 Han'-0r. ainda, ao aêus empregados identif icadoíi por ctachA, quando em trsoal.yc,
devendo subatituii knediacamente qualquer ua deles que se3a ccnsi^-iauc
1.nconvcniente á ."joa criem e áa normas diecipliriares da Secretaria da Sauoa da
Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB;
8.2.3 ftespei*ar au nrrrias e procedimentoB da coiii iol-:; a acesso àa depu:r-".u:i--oí -s
Se.7retãri?. de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB;
8.2.4 Respr.nae: pulos danos causados clirotaraentc a v ou a tetceiroa, oscorrtr.tus^.:---
sua culpa ou doiò, durante a ontregs dú produto, r-io excluindo ou reouci.-ido uc=sa
reâponsab-.lidade a ri.íualizacÃo e acompanhamsntc pela Secretaria Munacipal
Saúde de Santa Rita;

8.2.5 P.ssr .n.ier, -.: da, por .i.iiisquer aa.ncs Ciiusadc: or r-itaiEe:;'.-;- •; ^
proprled&Je dó Saeretaxia da Saúde da' Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB, ruer.a<'
esses r.er.nâm sidc. of;afii;..':ados por seus empregados durante à entrega cio produt-ç.y ^
8.2.6Entreg.ir 05 produ"5S Diárimo de 10 (dar) dias, cortados a partir Cu
üssinaturí do loir.raio/enpenho. O desc-jFiprimenrc ao prato oitôdO sujeitarei a nrçr-rSí
contcatasu A per.j ;àde de aulta. ,
8.2.7 E.ncerrega-se oa entrega dos itens adquiridos, arcando com qua.iJ-icr i.u-.--
âdvlndo ao transporte, carga, descarga, bem como qualquer aerviço relativo ac
procediaiertc de o.-.trega. ,
B.Z.Snc cto da entrega do objeto, deverá ser apceaencaCo documento fiscax va-icc
correspor.iente ao í-irnecíniento.
8.2.9 Comunicar a Searataria da Saúda da Pxafaltura Mutvlelpal da Santa Rite/ PB, po.
escrito. -lualquer õr:or!r-alidáde de caráter urgente e prestar os esciareciniantes que
•juigar necessário;

8.2.10 Justificar, no caso de descamptimento do prazo citado no item anten-ir ou
parali.sõçèo do fornecimento, por escrito, em até 24 hocas contadas da en—ega
írustrada."

8.2.11 Comunicar ao COKTRATAíJTE, por escrito, se verificar condições que
prejudicai a prestacào ou e Iminência de fatos que possam interCetii r.a perreito
execução üeata cc.ntrato, bera como atraso ou paralisação do fornecimentc acreser.tsnon
razões justificadcraa, as quais serão objete de anàltss, que podarão ser cu na-o
aceitas pelo ContrarAnt<í;
8.2.12 Encontrar-se •.'sm Ola com as ofarigaciea fiscais, eai conformidade com o previst-
no procediiítenta liciiãiòtic;
8.2.13Ma.n'.;er-se um compatibilidade can as obrigações o serem assumida», a.ém oe
todas as con.-liç6e;-. oa habi.l 1 tagáo e quolificacSo exigida» ne.ito Progào. durxnto tnc-.
a execuçâ"- do contrato;

8.2.14r:mi;it .i nota fiscal, constando - na mesmo a infomiaçâo sobre os recursos
ur.ilitadoü para custeio desua contrato;
B.2.15rrBrer ao scoc de Empenho aa Kocas Kiacais acompanhadas das reapacrivas
certidões de natureza fiscal;
8.2.16Je 3B produtos entrcquoB forem recusados, a empresa será advertida para o
cumprimenio imediato de suas obrigaçSes, lhe sendo concedido o prazo máxiRO_^e
{vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou apresentando ̂
prazo he .:A (vini-ç •: quatro) borao, sob psns de apiicacSc da multa prej^^Ê
Editai e "ienais med.ldas que se fizerem necessárias.

9. Clá^SpiA-r^ONR - D&S.0B!aQ^ES,B,|ÇB9^g^](>Xl;^
9.1 Contratante:

9.1.1 Prestar as in;.irrr.«côes e os osclarecimentoa que venham a ser sol
CONTBATAD?.-; ■.
9.1.2 Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao forií
objeto:
9.1.3 Fisc-ilizar 5 contrato na forma disposta no artigc 6"' da lei 8.666/5u

9.2 Contratada:
9.2.1 CLffip:-ir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas oecarrentes da boa e perfeita execução do objeto;
9.2.Z Exec^rar o --/.tnoto em ner.^eicas condições, no prazo e local especificado neste
IR, om. -iccrr.panhadi, áã reapectlva nora fi."?ral constando .letaIhadamsnto as indicaci-tr
de marca, fabricantit, tipo, procedência e prazo de garantia;
9.2.3 Snsp ;-nsabil i2af-st- pelos vicias e danos decorrentoa dos bens, do acordo cos. ca
artigos li.12,10 e -so Código de Defesa de Co.nsumidor {Lei n* S.OfS, de 1930):
9.2.4 Suba-itaiz, rtpateir, corrigir, ou reconstituir, ás suas expenaas, iia prazo
máximo de .5 dias, cs bens quo apresentarem alteraçõey^tíftceiUozações, imperfeições
ou quaisauar irregularidades discrepantes ás exigênciís\.do'\tis\s^Bnto convocatório,
airuda que .-c.".3'-ate'S'is apiis o racebimenio « ou pagameíitC'>



9.2.5ACQri06i pro»'..tRenT.6 a quaiüquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da prasent-i iicitaçflo; _ ,
9.2.6Conu,ücar â fidr.ínisttacSo. no ptaxo de 24 do'otWO
a data da execução do objeto, os awtivos que ifiçasslbilxtem ô cjmpr-jnento do p
preoisto, pon a drvida comprovação;
9 2.7Manver, duranie ioda a execução do contrata, em compatibilidads
obrigSe/assJida., rodas as condições d« habi-itaçeo e qualificação exigidas n.
9!2.8Kâ.-> i.ransfer;: a cerceicos, por qualquer forma, nen siésno
obrigações assumidas,, nem subcontratar qualquer das preataçôea a ou. esta oor-Çada,
Gxcerc nas condições aurarizadas no Termo ds Referências ou minuta < '
9.2.9 Reaponsabilirar-se peiaa despesas dos tributos, encargos -.a-s..^^^-
previdonc.arios, fiscaiB, comerciais, taxas, fretes, seguros.
pessoal, t.rts:aça: ce garantia e quaisquer rutrss que incidam ou vMin«r
na execut.i; do ocni :atc; ... yíCÜí^®-
9.2.10 ilmiMr :;piá --dscc; correspcnde.nte à sede tu fiiial da ertprosa q-Waaí«c=n...t,^^\
a aocumen-açàc na ;óse de hacilitação; enquadranoc-se, rigorosaiaerxte/^en.rc
çreceit-.» xegais, :-rmas o especificações técnicas c.-.rrespondentes;

10. eiJjjgaiAíiáciHx ' ox PãosBM^ B.mBçtskx oa-^JsvB^i /í^^
10."ÍO contrato a ser ürr.ado poderá ser alterado r.os casos
65 da Lei B.666/91. :csd-.- que f.aia interesse aa Seor.toJti. <te S*ãd« d*\í^fd?.tur«
Municipal da Sant. Rita/ PB, ccm a aprese.ntaçát- das devidas just: ficat
adequadas a este Prsoào. , j - ^ o5^/ oj^-
10.2 Ko intr-resso dã Soetetaria da Saúda da Prefaitura Municipal da Santa BicsA-tai,-
0 valer ini.-i.-a a-uo. xzado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido "
limite de 2vi (vinte a cinco por centoj, conforme disposto no Artigo 65, pa-a^-aios
1® e 2", Ú6 Lfti n'. «.666/93.

10.3.A licltdnts vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições „ci>.a<.aí,,
08 actêaciltins ou supr-^saOes que se flterem necessárlc-s; e _
10.4 Nenhum acréscim,. :u supressão poderá exceder o ILmite estaoeieciaG nesta
exceto as suproasOe.i resultantes de acordo entre as partes.
10.5A inex".tucâo covol ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme
diSDOSto nos artigos 77 a 80 da Lei no fl.666/93.
1Õ.5.10.S ;.ô.',us dG léscisão contratual seràc foraiaimente aativados nos autos cto
processo, assegura-lo o contraditório e a ampla ôeiesa.

10.6A re.sc.aâo do contrato poderá ser;
10.7 Decerm;;-.tíd8 pc: ato unilateral e escrito da Secretaria da 8a^ <3a Prereicura
Municipal de Santa Rita/ PB, nos ca-sos enumerados nos incises I a XII e XVU ao arU-çc
78 da Lei raunclonad.,, .notificarKlo-se e llcicante vencedora com a a-ntecedéncra rn.n.r.n
de 05 (cinco) dioui _ ,
lO.anmiçàucl, f.nr .L:.--rdc. entre ao partes, redutidô a terno neste Pregão, des_- «, -
haja conveniência a Secretaria da Saúde da Prafeituta Municipal da Santa Rita/
PB; ou

10.9 Judicii.l, nos t--.-r.mos da legislação vigente pertinente a matéria.
lO.lOA tesrisâc- administrativa ou amigável será precedida de autorização ascrlin
fundameniâd-j da auto: idade competente.

11. CÚSSOIá;SÉCIHA PBZMeiRR - MS PEMLXMDBS:
ll.lAos lo;nect'gni'>,>,-nontratados que ctescunpi-irem total tu parcialmente os -contíato.»
CGlebrados -cr „ Secretaria do Saúda da PreSeitura Municipal de Sánta Rita/ PB, e aoíi
licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação,
aplicadas, tiona.idaues cabíveis funoamentadas na Lei 8.066/93 e na Lei 10.52C/U2, as
seguintes sancôea:
I - AdvorvSncia;

II - Miilt

11.1.10,3 H (três úécífws por oentol por dia, ate o trigèsimo dia de atraso, sobre
c valor d - forneeimentc ou serviço não realizado, ou sobre a etapa da cronogramõ
físico de obras náo cumprido;
11.1.210 (des pa: centoi sobro o valor total ou parcial da obrigação nào cumpride,
com. o conseqüente •-•ancelamento da nota de empenhe ou docwaeftto .equivalente.

11.2 Suspensão Tetnparariâ de participação em licitação e impedimento de contratôr com
a Admlni-.ir.r,-.càu. por i^car.o nSo superior a O? (dois) anos;
11.3Declúr/.jâo de inidonuidade para licitar ou contrecar com a Administração Piibiica,
enquanto p'-.-di;iarer --s motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante j prOpria «itoridade que aplicou a penalidade, que será ocncedida
sempre que .r eontrataoo roaaarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de deeotrlat; <i prazc -ia sai.Cão aplicada com base no inciso anterior.

$ 1° O vr,'.9r da mui-tu aplicada, nos termos do inclsispqj, descontado do vaio:
da garantia presto-;!», tecido dos pagamentos devidca poi^ AMiniscracAo ou couraòs



1udicí«lrieTil«, send.. corrigida moiienaiiestenue, cie conformidade com a variacAc
!PCA. a oaslii de tâiico iniciai, até a dita do efetivd rocolhimenCO. --nrees
S 2» A pena de r.uUa poderá ser aplicada cumeiacivaíwnte con as
resiritivcs de direitos penalidades cabíveis fundajwncadas na Lei 8.«j66/sJ e .ia i.e-

á i". A roniagfcT .ic pcticdo de acroso na execugac dos aiustes
partir do prí.-neiro dia útil subseqüente ao do encerrar.cnto do prazc esv^eieuid-
pata o cuKpritnonto da obrlgacao. . . . r.-i- ^
§ <« A suapensàp cempcrória impedirá o fornecedor ae licitar e conc-a.ar c.i.. -
Administração ?abl;ra pelos seguintes prazos:

li.a 06 (seisj meses, nos casos de; _ ^
Apiicaçfio ca duas penas de advertência, no prazo de :2 (doza)
forrnecedor/.-otrratadc tenha adotadc as medidas corretivas no prazo determiaadc l.U
Adir.inistcaçAo;

Alteração ga -.rjantid;.!!© su qualidade da mercadoria fornaciaa?
11.5 12 (ac:--al meses, no? caao.t de: mi á-
Ratardaments Imotiv-í.-. .Ia execução de obra, de serviço, de suas pn-caias
forneclniencs de bena.

ll.CZ-i [vir.te e quarrol meses, nos caaos de; o--
Entragar corso veroAieira, mercadoria falsi/icude, adulterada, *.,-3-,'

Patllilaçác df aerv;co, de obra ou de fornecimento de bena sem justa fundamentação e
orèviâ coaiur.iCdyâo á ;%d.'sLnistraçâcr , . -..uirr
Praticar ato ilicir-■ visando a frustrar os objetivos de Iic-caçso "
AdfiiiniatracJo P'úbUcrt Mu-nicipai, ou sofrer condenação definitiva por praticar, . >
meio doiosc, iTÃUde fiscal no recolhimento de qualquer '.ríbuto.

S S" Seri duoiarctiu inidôneo, ficando impadido de licitar e ccntr.itar coi.. a
Administração Pãbi;-a, por tempc indeterminado, 'o fornecedor ques

U.7Mâo reruiarizar a inadimplência cdntratuai nos prazos estipulados nos incisos
parágrafo antorio-r, ou demonstrar nâo possuir idoneidase para contratar com
Admifiistraçàc Públl-r., era virtude de ato ilícito praticado.

§ 6° Ka rvidal idade -jreqáo, ao. fornecedor que, convocado dentro do prazo «c vaii.iadt
de sua proposta, :iâo celebrar o contrato, deixar de, entregar nu apresvn.ar
aocumentaçào falsa exigida para o certõ-íe, ensejar o recarcâmunto da cx= "l"''./»»
seu objeto, uompor-ar-se de modo inidôneo ou ccretsr fraude fiscal. »ira apii;oja
penalidadv de impedimento Ue Itclrai e contratar com o Município por prazo ndi
superior a 05 (cincol anos, sendo deacredenciado do Sistema de Cadastro ue
Fomecedrroa. sem prejuízo das multas previstas em editar e no ccr.ra-o • -as
cor.inaçôes legais, aplicadas e dosadas segunde s natureza e a aravioade wâ fa--n
Gometida.

11.BA «pliiatAo das «ançôes administrativas penalidades rundamer.tades na tei 8.6o(i/$u
t :ia lei 1C.Í20/Ü2. àâo de competência do ordeuador de despesa desta Secretsri.i. ^
11.9 A autoridade aplicar os sancêes e penaiidadas cabíveis, fur,dBínentafias i.a lei
S.666/93 s no lei .529/02, determinará a publicação do extrato de sua
Semanãrici Oficial, r qual deverá conter:

I. Nome cu cazSo s>clal do fornecedor e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Júri ucas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPr ;/^e^

II. ilcme 5 c?f de : .".los os sidos;
III. Sanção aplicado, ccm cs rcspectivca prazos da impedimento:
IV. órgão ou antití:,.!e e autoridade qua aplicou a sanção;
V. Número i.;f> nroce'\<5o; e

VI. Date dà pubiifiçAo.
\<r

11.10 Alem oòâ pensl dadea citadas, a lleltante vencedora ficará sujeitai
ca-ncelamentc de sua ::i.«i;riçào no Cadastro de Regi.siro de Forneuedores -
?reíeitu.-ü Municipal de Santa Bita, PB e, no que couber, ás demais penalidac
referidas nc Capitu.: IV da I.ei n". 8.B66/93.
Zl.HOni'ori' r;ioi—í -A £^ttnal à iivawíijií a eeoKWBw***
da bcaéeitnza Municipal de Sanfce Sita/ PB, a seu nxcluaivo Juizo, convocar os
licli;ain.,>3 romiinescvntes, na ordem de clasalficacSo, para que manifestem intarease
na contratação, er. içuai prazo, e atendidas toilae a» condições editallcias par,-:
fomc-ciKGr.-.c do s&jfo licit-rdc ou entãc cancelar o lote as segu.ntes hip6toS'is:

II.11.1 i.pc:', deooi-idr.s C-ó (cinco) dias da convocação da Sesxetmria da Saúda da
érafaituca Municipal da Santa Rita/ PB, asm que B lícitance vencedora tenha retirado
e aasinsr.ç o Instriimenta contratual. ^11.11.2 Apc;. decorridos 05 icinco) disa da assinecura^DsjJodp^ato, avin que ter.hs

l



inic:iacJO ü exeiu;.-;a ;ios s&rviços nu fornecimento rios bens, objeto desta licitsçSo,
no caso áe ce: sino solicitada, serr^ justificativa de atrase ou com juscificiitiva ce
atraso nâc- aceitó. _ , - «

H.12AUB das penalidades cíveis elencadas nos subitens anteriores, 5 Lei n -
8.656/93 prevC- â.r.oa v.'jni?ôea na c-sCera criminal, seníe v,iíjamoa.:
11 12 lAr- ii - 'r.i!<»a'r, perturbar ou fraudar a reaítaucflo de «ualquer ato ae
pxocedi.T.er.tr, lici-aídrio: ?er.d - decençSo, de 06 [seiai meses a 02 (deis» ancs, e

11.12.2Ait. 95 - Fraudar, era prejuízo da Fsser.da Pública, licitação trscauradâ
cara aaui?;í;ic ov: v.-nda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

11.13 Elevando arbitrariaresr.te os preços; j, .
11.14 Ver.de.--do, com- verdadeira ou perfeita, aercadoria falsificada ou deteriora .
III - entregando u-raa mercadcri-a por outra;
ll.lSAltetando substlncia, oualidadê ou quantidafle de mercadoria íorneGida;
11.16 Tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a exc-ouca-'
ao contrato: Fena - -eter.fâe, de D3 (três» a C-5 (seis) anos, e multa.

12. CLÁOSUUt OÊCZHX SBCUHEA - OA. PXSCA1.Z2AÇÃO • . .
12.1 h execuç-lo do cooTaco será oo^eto acoraponhôCién-u, controla, tisca^iraçao
avaiiaçao por roprescntanco da ConcraC.inte, designamr-;) para C-estor do presente contrato
o(â» Sr(a). FÁBIO ANDRÉ LOCAS NUNES, portador(a) lio CPF 028.322.114-20, co::: tocaco^'
fixada na secretaria y..:.:cioa: de Saúde ác Município do Sar.te Ritâ - PB. ' ,
12.2 o fisc-al do Contr.^io, t ia) .9r(a). LOIZA ELKHA COS SANTOS SILVA, portadonal cie Ct.
299.647.414-1/, com lov-joào na Secretária Municipal de Saúde üo Município de Santa
- PB, fonr.alsento dôsiu-naco, e comptcvadatiente íiabilitado para oerenciar o presuntc;
termo, ser* o respoasÁv"i pelo fiel cumprime-ro das cláusulas contratuais, :ncl'.:s.«e as
pertinentes ac.s er.carqc-.s ccm.pleraentares.

13. CLASOUi ÓiCIHA TRERCSIRA - DO-:StlBO:

13.1Parn d:riri-,r as rjescSes decorrentes deste contrato, as partes elegem o --oro Si
C-oraar,-.» .le S.iriiô R;'.à/PB i, por enr.aien de pleno acnitlo, fo: lavrado c prcac-n".-
contrato e.- ü/!duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

12 óe Julho de 2Dáj

TESTEHUKHFiS

3ECRÈTAR

PELO OCNTRATADC

KNMBD - DXSTkzBOlCÁO, IHKIRTAÇAO E
SXP^TAÇÀO DS MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ n® 15..ílB.561/0001-33
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'  ' Comarca de Campina Gragde
. í " " ' Estado da Paraíba V<1n ^
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,  i V^' TABELtÂ''' ^-^^—^BlLlA SUBSTITUTA
'Í^Mw.t^èstiÕHérval. n" 1« L^aS - G.Hc-ria Etíí Luws - Campma Grando ■ PB - CEP 53^DO-037 • FOLHA: 160

PROCURAÇÃO

SAIBAM quantos virem este Público Insbumento de Procuração que aos sete dias do 'nês
de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (07/01/2021), nesta cidade de Campina Grand^ Esfâdo da

-  Paraíba, perante mim, NELIA MELLO LUCAS - Substituta, compareceu como OUTORGANm A
Vri Firma: NNMED - DISTRIBUIÇÃO. IMPORTAÇÃQ E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA,
j  com sede á Rua Maior Belmiro n.® 200 - Bairro do São José, nesta cidade de Campma Grande

_ PB, devidamente Inscrita no CNPJ sob n ® 15.218.561/0001-39; neste ato representada por seu
SócioAdminlstradon NEILTON NEVES DOS SAÍITOS. brasileiro, casado, empresáno, residente

'  e domiciliado à Rua Paulo de Frontim n.® 382 - Apt® 1102 - Bairro do Catolé, nesta cidade de
. ' Campina Grande - PB, portador de RG n. ® 1.252.530-SSP/PB, CPF{MF) n.® 675.637.594-Í8: ,x

devidamente reconhecido pelos documentos públicos de identificação exibidos a ®
:  ele me foi dito que nomáa e constitui como sua bastante procuradora; KARLA COUTO MAIA,

brasileira, solteira, administradora, residente e domiciliada à Rua Arnaldo dé Albuquerq^ n.^ O
240, bairro do Alto Branco, nesta cidade de Campina Grande - PB, portador de RG n.
1.425.666-SSP/PB, CPF(MF) n.® 691.651.494-91; A quem (xjnfere amplos, gerais e ilimitados ^
poderes com o fim específico de REPRESENTAR A FIRMA GUTORGANTE E i..
CONCORRÊNCIAS PÚBUCAS, PROCESSO DE UCITAÇÕES E/OU TOMADA DE PREÇOS, ^
CARTA CONVITE, PREGÃO PRESENCIAL, inclusive assinar CONTRATOS, junto as ^
Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Empresa Pública, Pnvada
e Particular, e demais órgãos onde com esta se apresenter, bem como assinar pmpostes,
participar de licitações, concorrências, tomadas de preços, carta convite, pregões presenciais, fazer ^
vistorias, impugnar ações, interpor recursos, renunciar o direito de recurso, discordar de valores,

l i apresentar, juntar e retirar documentos, abdicar recursos, sentenças, prestar declarações e ^
i  Informações, termos, declarações, requisições, formulários, petições, recibos, requerimentos, assinar ^

cartas de credenciamento e demais ou&as, recxsrrer sentença, assistir audiência, ajuizar ações, pagar
I  taxas e emolumentos, requerer, recorrer, nomear procuradores, impugnar, podendo ainda formular
ii'L, ofertas de lances de preços as propostas apresentadas em pregões de quaisquer espécies, enfim,
L' j , cumprir e satisfazer e>dgéncias e tudo promover, praticar, requerer e assinar o que for preciso para o

fiel cumprimento do presente mandato, indusive substabeíecer. A presente procuração tem
validade lixada por 01 (um) ano a contar desía data. Selo Digital: AKP93O7O-L0G4 - Consulte a
autenticidade em https;//selodÍgrtal.tjpb.jUs.br. Assim o disse e dou fé. À pedido das partes lavrei este
Instrumento que lhes sendo lido, outorgou, aceitou e assinou sendo dispensadas a presença e a
assinatura de testemunhas, de acordo com o Art, 1 ° do Provimento n. ° 03/87 da Conegedoria Geral da
Justiça deste Estado. E eu, NELIA MELLO LUCAS - Substituta do 6® Oficio de Notas, subscrevo eassino em público e raso que uso. Aos sete dias do mês de janeiro dedpirf^ vinte e um^^No^v

- Corregedoría da Justiça EmJesffimunho /^coocirio^P,™™.n.c,n-0i;05 „CjmPE. ^ 1
P.mnliimon«OS...R$—jSSkjjW / .?'Jg?TTTUTV-^OJ6''OFÍrio/r»eTMjjpy,u
fejp + mp RS- — 'ví p' 5eTVi3o NpíoVial
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RB>ÚBLICA FBJStATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEV&X3 BASTOS

PRIMBRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMBÍTOE OBITOS EPlS/SlvO DECASAM01TOS. IWTBÍDIÇCES ETlítaAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitàclo Pessoa, 1145 Barro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa F6
Tel.; (83) 3244-5404 I Pa*: (83) 3244-5484

http:/Av w w .azevedobaslos.nol,br
E-trel: cartorio@azevado&aslos.nol.br

DBCLARAÇAO DE SB7VIÇO DE AUremCAÇAO DiGTTAL

O Bel Válber Azevêdo de Mraoda Cavalcanti, Ofcial do Ftíineíro RaglsVo Ovn de Nascimentos e Óbitos e FVivBlivo de Casamentos, hterdiçôes e Tutelas
com alrÈu^o de autenticar e reconhecer ftrrtws da Ctomarca de João Pessoa Capital do Eslado da Paratoa. em virtude de Lei, etc..,

^Ü^CLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo Identificado feidividuahisnte em cada Código da Autenticação Digitai ou na referida
'^quência. foi autenlicado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DKLARO ainda que. para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os alos oriundos da attvkJade ftotarial«
foi msBtuido peia da Lei W 10.132, de 06 de novenWo de 2013, a apUcação obrfeatPria de um Selo Digital de
de notas e registro, conposto de um código único (por exenplo; Selo DigilaL ABC12345-X1X2} e dessa forma, "da
Servenlía potíe ser vertffcada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Jusbça Es
https ry/corregedoria.tjpb.Ju5.br/$elo-dlglta1/

A autenticação digitai do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a errpresa NNMED DiSTi=®UIÇÃO r^RTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO ttE (VB3ICAMB4TOS LTOA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na c pia au en ic ^
sendo da errpresâ NNMED DISTRBUiÇAO WPORTAÇAO E EXPORTAÇAO DE MSDICAM04TOS LTDA a responsabifidade. unica e exclusiva, pela
idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DKLARAÇÂO foi emitida em 08f01/2021 07:53:04 (hora local) através do sistema de autenticação digitai do Cartório Azevêdo Bastos^ de actjrdo
com o Ari. 1», 10® e seus §§ 1® e 2® da MP 2200/2001, como lemtám, o documento eletrônico autenlicado contendo o Certificado Digitai do m^uo
Cartório Azevêdo Bastos, poderá sar sollcilado diretamente a errpresa NfttlS DISTRBUIÇAO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO K MEDIC
LTDA ou ao Cartório pelo endereço da e-mall aulentica@azevedobastos.nol.br

Para inforireções mais deiattiadas deste ato. acessa o site j r e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração 6 valida por tempo Indeterminado e estã disponivel para consulta em nosso site,

'Código de Autenticação Kgitai: 92460701218650459562-1 a 92460701218650459562-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal n® 8,035/94, Lei Federal r*® 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001. Lei Federai n® 13.105/2015. Lei Esladual

8:721/2008, Lei Estadual n® 10,132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fõ.
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