
Prefeiluro Municipol de §urubim
Procvrodoio Gerol do Município

CoNTRATO No 014/2020
PROCESSO ADM|N|STRAT|VO N. 1 14/201 I
PREGÃo PRESENCTAL No 02'r /2019

CONTRATO DE AaUISIÇÃo DE MATERIAIS
oooNrolócrcos, euE ENTRE st cELEBRAM o
r,auNtcíeto DE suRUBtM E A EMpRESA ALCANCE
NORDESTE COMERCTO UrnrOnrAçÃO & EXpORTAÇÃO DE

MEDICAMENTOS, NA FORMA ABAIXO:

Por este instrumento de ConiroÍo, o MUNICíPIO DE SURUBIM-PE, pessoo .iurídico de
direito público inlerno, inscriio no CNPJ sob o no l1.3ól .Bó2l0001-óó, com sede no
Ruo Joôo Boiislo, otrovés do SECREIARIA DE ADMINISTRAÇÃO, neslo cidode, neste olo
representodo pelo suo iilulor, o Sro. Donuso Medeiros Pioncó do Silvo, brosileiro, cosodo,
inscrito no RG n'l.180.745 SDS/PE e do CPF n" 0ó0.20,l .314-32, residenie e domiciliodo no
cidode de Surubim/PE, no uso dos oiribuiçôes que lhe sôo delegodos pelo Decrelo no

002-A12017, pelos normos gerois de que troto o Lei Federol n" B.óóó de 21.0ó.1993, olém dos
Decretos Municipois no I 3 e 1412017 e demois normos otinentes o motério, e, por
intermédio do SECRETARIA DE §AÚDE, neste oto represenlodo pelo seu titulor, o Sr. Thyogo
Belo Pedroso, portodor do RG no 5.922.897 SSP/PE e do CPF n" 039.201.014-30, todos com
sede nesto cidode, no uso dos otribuiçôes, doqui por dionte designodo simplesmenle
CONTRATANTE e do oulro lodo o empreso ALCANCE NORDE§TE COMERCIO IMPORIAÇÃO &

EXPORIAÇÃO DE MEDICAMENTOS, inscrito no CNPJ sob o n'13.ó30.407 IOOOI-44

estobelecido no Avenido Ulisses Montonoyos, no2387,Piedode, Jobootõo dos
Guororopes/PE, CEP: 54.400-ó20, representodo nesÍe olo pelo Sr. Fobiono Rodrigues de
Androde, brosileiro, divorciodo, diretor, residente e domiciliodo no Av. Conselheiro Aguior.
20ó5, 4p1.302, Boo Viogem, Recife-PE, CPF n" 515.2/0.654-72, corteiro de identidode no

2141718 SSP-PE, dorovonte designodo simplesmente CONTRATADA, lêm enlre si iuslo e
ocordodo, e celebrom o presente CONIRATO medionte os seguintes clóusulos e
condiçôes, que mutuomente outorgom e esÍobelecem, tudo de ocordo com o PREGÃO

PRESENCIAL N" 021/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N'll4/2019. Esle conlroto é regido
pelo Lei 8.66ó11993 Lei 10.520102, LC 12312006 e demois normos pertinenles.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Esle conlroto tem como objelo o oquisiçÕo de moteriois odontológicos poro otender às

demondos do Poder Executivo de Surubim, conÍorme Ato de Registro de Preços

Corporolivo n" 00312020, e de ocordo com osdisposiçõesdo Editol e Anexos.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

Sôo portes integrontes desle Conlrolo, poro todos os fins de direito, o processo r
?
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Prefeitura Municipol de Surubím
Procurodoriq Geral do Município

PREGAO PRESENCIAL N" 021/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. I l312019, e todos os seus
onexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O controlo teró vigêncio de 12 {doze) meses, contodos do suo ossinoÍuro, e obedeceró os
termos do Lei B.óóól1993.

cLÁusuLA QUARTA - Do PREÇo

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Conlrotonte pogoro o Controtodo o volor de R§ 94.750,00
(novenlo e quolro mil e selecenlos e cinquenlo reois)

\-, PARÁGRAFO §EGUNDO: DeverÕo estor inclusos nos preços opresenlodos todos os gosÍos de
frete, inclusive quoisquer lribulos, sejom eles sociois, lrobolhistos, previdenciórios, fiscois,
comerciois ou de quolquer ouiro noturezo resullontes do execuçôo do controio.

ATCANCE NORDESTE COMÉnCIO Or MEDTCAMENTOS, DTSTRTBUTçÃO, REPRISENTAçÃO E

ASSESSORIA EIRELI

CNPJ no

13.630.40710001-tl4

Mârca Descrição do ITÊM
Unidade

de

Medida
Quantidade

Valor

Total

27 AMÉRIcA

BURRS
BROCA SHOFU CHAI\4A

4702 ARKANSAS
UND 80

10,40 832,00

36 AMÉRIcA

BURRS
BROCA SHOFU ES FÉRICA

4704 ARKANSAS
UND 80

10,30 824,00

42 SUPER N4AX

19,00 20.900,00

LUVA DE LÁTEX

DESCARTÁVEL P/
PROCEDIMENTO TAM. P

CAIXA C/ 1OO

CX 1100

43 SUPER MAX LUVA DE LÁTEX

DESCARTÁVEL P/
PROCEDIMENTO TAM. M
CAIXA C/ 1OO

CX 1050

19,00 19.950,00

49 BIODINAMiCA SULFATO DE POUMIXINA B

10.000U.1 + SULFATO DE

NEOI\4ICINA 5MG,

HIDROCORIISONA 10I\4G.

FRASCO C/1OML

FRASCO 40

16,80 672,00

74 FRESENIUS soLUÇÃo FrsroLÓcrcA
0,97O FRASCO C/2SOML

FRASCO 50
4,50 225,00

?q
..$$ 640,00

91 QUIMILAB SABONETE LÍQUIDO 5

LITROS
UND

?r
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Prefeituro Municipal de §urubim
Procurodorio Gerol do Município

ctÁusuLA eurNTA - DA toRMA DE pAGAMENTo

penÁGnnfo PRIMEIRO As despesos deconenÍes deslo conirotoçôo esiôo progromodos em
dotoçôo orçomentório próprio, previslo no orçomento do Município de Surubim, poro o
exercício de 2020, no clossificoçÕo oboixo:

3 FUNDO MUNICIPAL DE §AÚDE DE SURUBIM
03 ENTIDADE§ SUPERVISIONADAS
03 01 TUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE §URUBIM
O3O1OI SECRETARIA DE SAÚDE
IO SAÚDE
ro 30r ATENçÃO BÁSrCA
'ro 301 3044 ATENÇÃO BÁSICA À SlÚoe DA POPULAÇÃO

- 'ro 3or go442oq9 oooo MANUTENçÃo DAs AçÕES DA ATENÇÃo BÁstcA
777 3.3.90.OO MATERIAL DE CONSUMO
0.05.00 300.000 REcuRsos TRANS. pELo sus

3 FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE DE SURUBIM
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03 O'I FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SURUBIM
O3O101 SECREÍARIA DE SAÚDE
1O SAÚDE
'ro 301 AIENÇÃO úSICA
]O O] 3044 ATENÇAO BASICA A §AUDE DA POPULAÇAO
1O 301 3044 2099 O00O MANUTENÇÃO DAS AçÕES DA ATENÇÃO BÁS|CA
77ó 3.3.90.30.00 MATERTAL DE CONSUMO
O.O1 .OO 3'I O.OOO IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE

PARÁGRAFO SEGUNDO No{s) exercício(s) seguinte{s}, os despesos corr
recursos próprios poro otender às despesos do mesmo noÍurezo. cujo o'il

ll
ilil'rI

erõo à conio dos
locoÇÕo seró feito

92 CA]TH EC Ácua oeslrnoa paRn

AUTOCLAVE 5 LITROS
GALÃo 211-

8,00 1.688,00
104 WlLTEX

PLUS
LÂMINA DE BISTURI 15

CX 30
23,00 690,00

105 WILÍÉX
PLUS

rÂlalrul or BISTURI 15c
CX 30

24,30 729,00
108 MINI PLAST KrT PARA ESCoVAÇÃO

ADULTO (ESCOVA, PASTA E

FIO DENTAL)

UND 7000

3,50 24.500,00
109 MINI PLAST KIT PARA ESCOVAÇÃO

INFANNL (ESCOVA, PASTA E

FIO DENIAL)
UND 7000

3,30 23.100,00

VATOR TOTAL R$

94.750,00
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Prefeilura Municipol de §urubÍm
Procurodortq Gerol do Município

medionte opostilomenÍo, no início de codo exercício finonceiro, sob peno de rescisÕo
ontecipodo do controio.

PARÁGRAFO TERCEIRO O pogomento dos moteriois odquiridos seró feito oo fornecedor,
diretomente pelo órgôo oderente, à visio do seu efetivo fornecimenlo e medionte o
opresentoçÕo de noio fiscol e foturo discriminolivo, devidomenle oteslodo pelo setor
competenle do promolor do compro, no prozo de ote 30 (trinto) dios o contor do doto de
entrego dosmoteriois.

PARÁGRAFO QUARTO: O pogomento só seró eÍetuodo no formo previsto neste documento
se o licitonle vencedoro permonecer com todos os condiçôes de hobililoçÕo vólidos.

PARÁGRAFO QUINTO: O preço unitório e lotol poro e$o licitoçõo compreende o único
remuneroçôo devido.

PARÁGRAFO SEXTO: Nos cosos de eventuois otrosos de pogomenio, verificodos por culpo
único e exclusivo do CONTRATANTE, fico convencionodo que o loxo de otuolizoçÕo
finonceiro, devido pelo ORGÀO entre o doto referido no PARÁGRAFO TERCEIRO e o
correspondente oo efeiivo odimplemenio do porcelo, seró colcutodo com bose no índice
Nocionol de PreÇos oo Consumidor Amplo (IPCA), fornecido pelo IBGE, ou ouÍro índice
oficiol que venho osubsÍituí-lo.

PARÁGRAFO SÉftmO: A otuolizoçÕo finonceiro previsÍo nesto condiçÕo seró incluído no
Noto Fiscol/Foturo do mês seguinte oo do oconêncio.

CLÁUSUTA SEXTA - DO REAJUSTE CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Seró ossegurodo o restobelecimento do equilíbrio econômico-
finonceiro iniciol, no hipótese de sobrevirem fotos imprevisíveis. ou previsíveis porém de

r..-, conseguêncios incolculóveis, retordodores ou impeditivos do execuçôo do ojustodo. ou,
oindo. em coso de forço moior, coso fortuito ou folo do príncipe, configurondo óleo
econômico extroordinório e exirocontrotuol, de ocordo com o ort. ó5, inciso ll, olíneo "d",
do Lei n'8.óóól1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O preço controtodo seró reolusiodo em periodicidode onuol
conlodo o portir do dolo limile poro opresentoçôo do proposto ou do orÇomenlo o que
esso se referir, uiilizondo-se, poro tonlo, do índice Nocionol de Preços oo Consumidor
Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, de ocordo com normos jurídicos vigentes, ou oulro
índice oficiol que venho o substituí-lo.

CLÁUSUIA SÉTIMA . DAS oBRIGAÇÔES DA CoNTRATADA

Além dos obrigoçÕes previslos em lei e nos normos oplicóveis, devem tombém ser
respeitodos:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Responsobilizor-se iniegrolmente pelo objeto licilodo. o 5

7
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Prefeilura Municipoí de §urubim
Procuradorio Geral do Município

penÁGnAfO SEGUNDO: Nõo tronsferir, no todo ou em porle, o objeto desse conlroto.

panÁcnero TERCEIRO: Quondo for o coso e no que for oplicóvel, cumprir e fozer cumprir,
por porie de seus empregodos e prepostos. os normos esiobelecidos nesÍe documenio.

PARÁGRAFO QUARTO: lndicor o morco/f obriconte do moteriol o serfornecido e cumprir os
obrigoçôes de fornecimenlo nos mesmos moldes, ou de modelo de quolidode superior, o
crilério e onólise doAdministroçÕo.

PARÁGRAFo QUINTo: Adotor imediotomenÍe opós o recebimento do oulorizoçÕo poro
inÍcio do ovençodo, os medidos requeridos, informondo em tempo hóbil, quolquer motivo
impeditivo ou que impossibilite ossumir o esÍobelecido.

PARÁGRAFO SEXTO: A entrego seró em ote l0 [dez] dios consecuiivos, o conlor do
respectivo emissÕo do ordem de fornecimenlo, devendo, oindo, o entrego dos moteriois
solicitodos ocoreremno locol e horório estobelecidos no soliciloÇôo reolizodo pelo fiscol
do controlo.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Enlregor, sempre que houver, o moteriolelencodo neste documento
de ocordo com os normos técnicos pertinenles e oÍuolmenle em vigor no poís (por
exemplo: normos doMlNlSTÉRlO DA SAÚDE, ANVISA, tNMETRO, ABNT, número de telefone
poro olendimento oo consumidor, e1c).

PARÁGRAFO OIIAVO: Acotor os decisÕes e observoçôes feitos pelo fiscolizoçôo do órgÕo
ConÍrolonle, relotivomenie oo objeto do conlroto.

PARÁGRAFO NONO: Assumir inieiro responsobilidode do objelo fornecido, devendo o
moleriol entregue receber prévio oprovoçôo do órgõo oderente, que se reservo no direito
de recusó-lo, coso nÕo sotisfoço oos podrÕes especificodos.

\_, PARÁGRAFO DÉCIMO: O recebimenlo do objeto esloró rigorosomenle condicionodo ô
verificoçôo do otendimento ôs especificoções conlidos neste documento e no Editol do
liciioÇôo e, ô Controtodo que deixor de enlregor os bens ou entregó-los foro dos
especificoções, deverÕo ser oplicodos os sonÇôes esiobelecidos no Termo de Referêncio
e no Edilol, olém de orcor com todo o ônus provenienle do envio e devoluçõo do objeto.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Repor, no prozo móximo de oté 24 (vinte e quotro) horos,
o objeto comprovodomente donificodo por seus empregodos ou preposlos; ou oindo que
nÕo otender oo especificodo, procedendo o substituiçôo de todo ou porte que tenho
sof rido quolquerolteroÇôo.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Monier, duronte o prozo de vigêncio do controto, todos
os condiçÕes de hobilitoçôo e quolificoçõo exigidos no Editol relotivos à licitoçÕo do quol
decorreu o Registro de Preço, nos termos do ort.55, inc. Xlll, do Lei n'8.666/1993, os quois
serôo observodos mensolmente, quondo dos pogomenios à Conlrotodo.

PARÁGRAFO DÉCmO TERCEIRO: Apresentor Noio fiscol/foturo corespon
RlÂ
o

f ornecimentos reolizodos.

18280

7r

W ?(



Prefeiluro Municipal de §urubÍm
Procuradoia Gerol do Município

pnnÁCnAfO oÉCnAO QUARTO: Cumprir os demois exigêncios operocionois e demois
disposiçôes constontes no Termo de Referêncio e no Editol.

CLÁU§ULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕE§ DA CONTRATANTE

O órgôo ou entidode Controtonte deveró tomor todos os providêncios necessórios oo fiel
cumprimento dos clóusulos deste documento, obrigondo-se, oindo, o:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Efetuor os pogomenlos nos condiÇÕes e preÇos pocluodos, opós o
cumprimento dos formolidodes Iegois.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Comunicor ô CONIRATADA os oconêncios de quoisquer fotos
que, o seu critério, exijom medidos corretivos por porledoquelo.

PARÁGRAFO IERCEIRO: Aleslor o quolidode e quontidode dos moteriois fornecidos pelo
empreso Conlrotodo. verificondo o conformidode dos itens enlregues com o
especificoçÕo e morco conlrotodos com o outorizoçôo de fornecimento.

PARÁGRAFO QUARIO: Compeliro oo servidor designodo pelo órgõo oderenie
ocomponhor, fiscolizor e verificor o conformidode dosentregos.

PARÁGRAFO QUINTO: PresÍor os informoçÕes e esclorecímentos que venhom o ser solicitodos
pelo Controtodo.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com fundomento no ortigo /" do Lei n" lO.52Ol2OO2, o licitonle ficoró
impedido de liciior e controtor com o lrÁunicípio de Surubim, pelo prozo de ote 5 {cinco} onos,

. sem prejuízo de multo de oté 30% (trinto por cento) do volor estimodo poro o controtoçÕo e
demois cominoçôes legois, nos seguintes cosos:

Apresentor d ocu me ntoÇ Õ ofols o;
Ensejor o retordomento do execuçÕo doobjeto;
Folhor no execuçõo docontroto;
Nôo ossinqr o controlo no prozoestobelecido;
Comporfor-se de modoinidôneo;
NÕo montiver oproposto;
Deixor de eniregor documentoçÕo exigido nocertome;
Cometer froudefiscol;
Fizer decloroçÕofolso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poro condulos descritos nos incisos l. lV. V. Vl, Vll; VIll
porógrofo onierior, sero oplicodo multo de no móximo 30% (kinto por cento) BITot

rco umA

L
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Prefeituro Mvnicipal de §urubím
Procurodortq Geral do Município

a A liciÍonte que nÕo montiver o proposlo. recusondo-se o ojustor o preço
reÍerente às coios principol/reservqdo, nos lermos do legisloçôo vigente, seró penolizodo
com multo, no percenluol de 0l% o 05% {um o cinco por cenio} do volor oferiodo pelo
empreso poro o coto respeclivo, sem prejuízo dos demois penolidodes cobíveis, em coso
dereincidêncio.

h A licitonte que nôo montiver o proposto, reincidindo no recuso em ojuslor os
preços ofertodos poro o coÍo reservodo e o colo principol, ficoró impedido de licilor e
controtor com o Município de Surubim pelo prozo de oté 02 (dois)onos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O retordomenlo do execuçôo previsto no inciso il do porogrofo
prímeiro, esforô configurodo quondo o CONTRATADA:

\,' a Deixor de inicior, sem couso juslificodo, o execuÇÕo do coniroto, opós / (sete)
dios. contodos do doto constonie no ordem defornecimenlo.

h Deixor de reolizor, sem couso justificodo, os serviços definidos no controÍo por 3
(três) dios seguidos ou por 10 {dez) diosintercolodos.

PARÁGRAFO QUARTO - Sero deduzido do volor do multo oplicodo em rozôo de folho no
execuÇôo do conirolo, de que troto o inciso lll do porógrofo primeiro, o volor relolivo ôs
mullos oplicodos em rozÕo do porogrofo séiimo desto clóusulo.

PARÁGRAFO QUINTO - A Íolho no execuÇõo do conlrolo previslo no inciso lll do porógrofo
primeiro esloró conÍigurodo quondo o CONTRATADA se enquodror em pelo menos umo
dos siluoçôes previstos no tobelo 3 do porogrofo sétimo, respeilodo o groduoçÕo de
infroções conforme o tobelo I o seguir, e olconçor o tolol de 20 (vinte) pontos,
cu mu lotivo menle.

Tobelo 'l

GRAU

DA INFRAÇÂO

PONTOS

DA INFRAÇÃO

I 2

2 3

3 4

4 5

5 B

6 r0

0AB/?E18280
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Prefeituro Mvnicipol de §urubÍm
Procurodoio Gerol do Município

panÁCnAfO SEXTO - O comportomenÍo previsto no porógrofo quinlo estoró configurodo
quondo o CONTRATADA execulor otos tois como os descritos nos ortigos 92, porógrofo
único, 9ó e 9/, porógrofo único, do Lei n.o 8.66611993.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Pelo descumprimenio dos obrigoçÕes coniroluois, o Adminiskoçõo
oplicoró multos conforme o groduoçÕo estobelecido nos lobelos seguinies:

Tobelo 2

Tobelo 3

GR
AU

CORRESPONDÊNCIA

I 0,2% sobre o volor do ordem de fornecimento o que se refere o descumprimento
do obrigoçõo

2 0,47" sobre o volor do ordem de fornecimenlo o que se refere o descumprimento
do obrigoçôo

3 0,8% sobre o volor do ordem de fornecimenio o que se refere o descumprimento
do obrigoçõo

4 | ,6% sobre o volor do ordem de fornecimento o que se refere o descumprimento
do obrigoçÕo

5 3,2% sobre o volor do ordem de fornecimenlo o que se refere o descumprimenio
do
obrigoçÕo

6 4,07" soúe o volor do ordem de fornecimento o que se refere o descumprimento
do obrigoçÕo

ITEM DESCRIÇAO GRA
U

INCIDENCIA

i Executor fornecimento incomplelo, poliotivo,
provisório como por coróter permonente, ou
deixor de providencior recomposiçôo
complemenior.

2 Por ocorrêncio

,ío"@
/-s*
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Prefeituro Municipol de Surubim
Procuradoria Gerol do Município

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

2 Fornecer informoçÕo pérÍido de fornecimenlo
ou subsliiuir moleriol liciÍodo por outro de
quolidode inferior.

2 Por ocorrêncio

3 Suspender ou inlenomper, solvo motivo de
forço moior ou coso fortuilo, os Íornecimentos
controiodos.

6 Por dio e
por

torefodesignod
o

4 Utilizor os dependêncios do CONTRATANTE poro
fins diversos do objeto do controio.

5 Por ocorrêncio

5 Recusor o execuÇõo de Íornecimento
delerminodo pelo FISCALIZAÇÀO, sem motivo
lustificodo.

5 Por oconêncio

6 Permitir situoçôo que crie o possibilidode de
cousor ou que couse dono físico, lesÕo corporol
ou consequênciosletois.

6 Por ocorrêncio

/ Retiror dos dependêncios do Controtonte
quoisquer equipomentos ou moleriois de
consumo previsios em controto, sem
ouiorizoçôoprévio.

I Por iiem e por
ocorrencro

B Monler o documentoÇÕo de hobilitoçôo
otuolizodo.

l Por item e por
ocorrêncio

9 Cumprir horório estobelecido pelo controto ou
determinodo pelo FISCALIZAÇÃO.

l

r0 Cumprir determinoÇôo do FISCALIZAÇÃO poro
controle de ocesso de seus funcionórios.

l Por ocorrêncio

tl Cumprir deierminoçôo formol ou
instruçôo complementor

doFISCALIZAÇÃO.

2 Por ocorrêncio

I

Rt4
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Prefeitura Municipol de §urubim
Procurodorto Gerol do Município

penÁenAfO O|ÍAVO , A sonçôo de mulio poderó ser opticodo ô CONTRATADA
juntomente com o de impedimento de licilor e controtor estobelecido no porógrofo
primeiro desto clóusulo.

\-/ 
PARÁGRAFO NONO - As inÍroçôes serôo considerodos reincidentes se, no prozo de 07
(sele) dios corridos o conÍor do oplicoçÕo do penolidode, o CONTRATADA cometer o
mesmo infroçôo, cobendo o oplicoçÕo em dobro dos multos conespondentes, sem
prejuízo do rescisÕocontroluol.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhumo penolidode seró oplicodo sem o Devido Processo
Adminisiroiivo.

PARÁGRAFO DÉCmO PRIMEIRO - A critério do ouioridode compelenle, o volor do multo
poderó ser descontodo do pogomento o ser efetuodo oo conirolodo, inclusive onies do
execuÇôo do gorontio conlrotuol eventuolmenie exigido, quondo eslo nôo for prestodo
sob o formo de couÇôo em dinheiro.

PARÁGRAFo DÉclMo SEGUNDO - Coso o volor o ser pogo oo conlrotodo sejo insuficienle
poro solisfoçôo do multo, o diferenço seró descontodo do goroniio conlroiuol
eveniuolmenie exigido.

PARÁGRAFO DÉCmO TERCEIRO - Coso o foculdode previslo no porógrofo décimo primeiro
nõo tenho sido exercido e verificodo o insuficiêncio do gorontio eventuolmente exigido
poro sotisfoçôo inÍegrol do multo, o soldo remonescente seró desconlodo de
pogomentos devidos oo coniroiodo.

PARÁGRAFO DÉclMo QUARTo - Após esgolodos os meios de execuçÕo direto do sonÇÕo

de multo indicodos nos porógrofo décimo segundo e porogrofo décimo terceiro ocimo, o
controtodo seró noiificodo poro recolher o importôncio devido no prozo de l5 (quinze)

dios, contodos do recebimento do comunicoÇÕo oficiol.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Decornido o prozo previsto no porógrofo décimo quorto, o
controtonte encominhoró o mullo poro cobronÇo iudiciol.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXÍO - Coso o volor do gorontio eveniuolment
o

Cumprir quoisquer dos ilens do controlo e seus
onexos nÕo previslos nesto tobelo de mullos,
opós reincidêncio formolmente notificodo pelo
unidode Íiscolizodoro.

3 Por item e por
ocorrêncio

r3 Entregor o goronlio controtuol
eventuolmente exigido nos iermos e

prozosesiipulodos.

I Por dio

ulilizodo, no todo ou em porte, poro o pogomento do multo,
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Prefeíturo Municipol de §urubim
Procurodoia Gerol do Municípío

complemenlodo pelo controiodo no prozo de oté I 0 (dez) dios úteis, o contor dq
solicitoçôo do controionte.

PARÁGRAFO DÉCmO SÉTmO - A Administroçôo poderó. em situoções excepcionois
devidomente motivodos, efetuor o retençõo couÍelor do volor do multo ontes do
conclusôo do procedimentoodministrotivo.

cLÁU§UtA DÉCIMA - DA REscIsÃo

A inexecuçôo totol ou porciol do objeto do licitoçôo ensejoró o rescisôo do conlroto,
conforme disposlo nos ortigos 77 o 80, do Lei Federol n" 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os cosos de rescisÕo conlrotuol deverÕo ser Íormolmenle
molivodos nos outos do processo, ossegurodo o conÍroditório e o omplo defeso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisõo do conlroto podero ser delerminodo por oto uniloterol
e escrito do AdministroçÕo, nos cosos enumerodos nos incisos I o Xll e XVll do ortigo 78, do
Lei Federol n' 8.666193, ou nos hipóteses do ortigo /9 do mesmo diplomo legol, quondo
cobível.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisõo odminislrotivo ou omigóvel deveró ser precedido de
oulorizoçôo escrito e fundomeniodo do ouloridode compelente.

CLÁUsULA DÉCmA PRIMEIRA - DA sucESSÃo

O presente instrumenlo obrigo os portes conlrotontes e os seus sucessores, que, no folto
delos, ossumem o responsobilidode pelo seu integrol cumprimenio.

CLÁUSUIA DÉcmA SEGUNDA . DA LEGISLAÇÃo APLICÁVEL

O presente conlroto reger-se-ó pelos normos esiobelecidos no Estotuto Federol Liciioiório
e pelos regros no edilol do PREGÀO PRESENCIAL N" 022120t9.PROCESSO ADM|NISTRAT|VO
N" I 1412019. no Proposto de Preços, e, nos cosos omissos, oplicor-se-ôo os princípios gerois
do Direito.

CLÁUSULA DÉCMA TERCEIRA - Do REGIME DE ExEcUÇÃo

A presenle controtoçôo se doró okovés do regime de execuçôo indireto.

CLÁUSULA DÉCmA QUARTA - DA§ CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A entrego seró em ote lO (dez) dios consecuiivos, o contor do
respecÍivo emissÕo do ordem de fornecimento. devendo, oindo, o entrego dos moteriois
solicitodos oconeremno locol e horório eslobelecidos no solicitoçôo reolizodo pelo fiscol
do conlroto.
PARÁGRAFO SEGUNDo: Nos situoçôes em que nôo for definido o cor no descriçÕo do iiem
o ser solicitodo, cobero oo Conirotonle informo-lo quondo do solicitoçôo louloriz
Íornecimento Íormol-

PARÁGRAFO TERCEIRO: O objelo proposlo nesle documento deveró se
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Prefeiluro Municipoí de §urubim
Procvrodoia Gerol do Município

odequodomente de modo o monter suo integridode físico, e seró recebido do seguinle
formo:

Provisoriomenle, poro efeito de posterior verificoçôo do conformidode dos ilens
recebidos com os especificoçÕes requisitodos;

DeÍinilivomenle, pelo servidor designodo pelo órgôo oderente, opós o
verificoçôo do quolidode e quontidode dos itens recebidos, e consequenle
oceiloçÕo, no prozo de oté 05 (cinco) dios úieis o contor do
recebimentoprovisório;

PARÁGRAFO QUARTO: Aplicom-se oos recebimenlos provisório e definilivo, os demois
condiçÕes esiobelecidos nos orligos 73 e 7 4 do Lei Federol n" 8.ó66193.

\-' 
PARÁGRAFO QUINTO: Serôo observodos os seguinies critérios no veriÍicoçôo dosmoieriois:

Compotibilidode dos itens com os exigêncios doeditol;

Consonôncio com os normos lécnicos pertinenies e otuolmenÍe em vigor
nopoís.

PARÁGRAFO SEXIO: Fico ossegurodo oo conirotonte o direito de rejeitor, no lodo ou em
porle, o moÍeriol entregue em desocordo com os especificoçÕes exigidos neste
documento, ficondo o Controtodo obrigodo o subsiituir elou reporor os
moterioisinegulores no prozo de ote 24 (vinte e quoko) horos, o conlor do suo nolificoçÕo
formol, sem ônus poro o Controtonte.

PARÁGRAFO SÉflMO: Seró considerodo recuso formol o nõo substituiçoo do ilem, apos 24

{vinte e quotro) horos do suo rejeiçôo ou devoluçõo.

PARÁGRAFO OITAVO: SerÕo recusodos os moieriois que nÕo sotisfoçom Ôs especificoçÕes
ou opreseniem quolquer vício, devendo os volores conespondentes serem glosodos.

PARÁGRAFO NONO: O fornecedor se compromete o repor Íodos os vícios e donos
deconenÍes do obleio, de ocordo com os orligos 12, I3 e l7 o 2/ do Código de Defeso do
Consumidor {Lei n" 8.0/B/i990), bem como oos porômetros descriios por esle regisiro de
preÇos.

PARÁGRAFO DÉCmO: Quolquer soliciloçÕo de prorrogoçôo de prozo poro entrego do
objeto licitodo, somenie seró onolisodo, se opreseniodo onles do decurso do prozo poro
lol e devidomenie fundomenlodo.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRo: Somenle sero oceito o fornecimenlo feilo de ocordo com
o contido nos especificoÇÕes do Editol e do Termo de ReÍerêncio.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A Controlodo deveró entregor o

a
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Prefeitura Municipol de Surubim
Procuradoio Gerol do Município

regulormente, correspondente oo quonlitotivo do ilem entregue.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do REGISTRo

Este instrumento controtuol. opós obedecer às formolidodes legois. deveró ser registrodo
no Livro de Registro de Controtos do Entidode.

cLÁUSUIA DÉcIMA SÉTIMA - DA PUBt|cAÇÃo

Conforme disposiçÕes legois vigentes, o presenle instrumento controtuol seró publicodo no
Diório Oficiol do Município no formo de extrolo, como condiçõo de suo eficócio.

CLÁUSULA DÉCMA OITAVA - Do FoRo

Com renúncio o quolquer ouiro, por mois privilegiodo que sejo, os portes elegem o Íoro do
\-, Comorco de Surubim. poro dirimir os questôes oriundos do presente Controlo. E, poro

firmezo e como provo de ossim hoverem enlre si, ojustodo e conlrotodo, foi lovrodo o
presenÍe instrumento conlrotuol em 05 {cinco) vios, de iguol teor e formo, o quol depois de
lido e ochodo conforme, voi ossinodo pelos portes coniroÍonÍes, no presenÇo de 02 (duos)
testemunhos.

Surubim,3l de joneiro de 202A.

.lê'

NICIPIO DE SURUBIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO

Danusa Medeiros Piancó da Silva - Secretária

CONTRATANTE

-â -4=Z nnuitcÍpro DE suRUBrM
SECRETARIA DE SAÚDE

Thyago Belo Pedrosa - Secretário

CONTRATANTE

'ú l)"
ALCANCE ORDESTE COM DE ME

CNPJ no t3.630.407 IOOOL-44
no Rodrigues de Andrade
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PROCURADORIA MU],{ICIPAL
EXTRA]() AO CONTRdTO N" 011/2020.

Contrato n" 014/2020.
Côntrâtante:Município de Surubim
Contrâtâda:Alcance Nordeste Comercio Importação &
Expotação de Medicamentos
CNP.I: I 3.630.407/0001-44
Resumo do Objeto: Este contmto tem corno objeto a aquisiçâo

de materiais odontológicos para atender às demandas do Poder

Execúivo de Surubim, conforme Ata de Registro de Preços

corporativa n" 001/2020, e de acordo com as disposições do

Edital e Anexos.

Vigência: 3l lOl12020 à3ll12/2020
Vâlor do Contrato:A côntratante pagará a contmtada o valor
de RS 94.750,00 (noventa e quatro mil e seteccntos e cinquenta

reais).
Dâtâ de Assinatura:.3 | /01 12020.

Publicado por:
Jeivson Roberto Silva de Sena

Código Identifi cador:5884DE44
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