
ESTADO DA PARAÍBA

PREreiTURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CCHISSilO PERMANENTE DE LtCITAÇlU)

CONTRATO K° 065/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO H° 006/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 001/2021
TERKO ÜE CONTUATO 0'JE ES'T»E SI CEI.EHRAM A SECRETARIA
DE SADDE DA PRÍFEITURA HUÜICIPAL DE 3AHTA RITA E

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
(BQOIKICA EQUIPAMENTOS), PARA PRESTAÇAO CE SERVIÇOS
COSFORHE DISCKlKlNACn tJESTS INSTRUMENTO !IA FORMA

ABAIXO:

Pelo prosonCc instrumeoLo particular de contrato, de un lado o Societária Municipal de Saúde de SantaA
Prefeitura Municipal de Santa Rita, por intermédio do EVKDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sob o CNPJ n°
03.694.222/0001-63, aiiuade a Av, Governadoi FUvio Ribeiro Coutir.hc, s/n, Centro, Santa Rita - ?3,
represci:tado pelo r-xoelt-ntissi—o Seoretorro Municipal de Saúde, c Scr-tur LUCIANO CORREIA CARNEIRO
inscrito no CPF/MF sot o n.° 339.8 00.411-"2, doravante dono-i.-.ado CONTRATANTE, e do outro lado
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA B CIA LTDA (BQUIMICA EQUIPAMENTOS), CNPJ n° 33.613.816/0001-
62, cora -nedc na Rua IkjM JOSE, n" PSQ, CEP 55.293-120 - SANTO ANTONIO - PE - GARAHMUMS, doravante
simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se
regerá pelas cláusulas e condiçOes seguintes:

CLÁOSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CCBITRATO:
1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade PracAo Elatafinlco n* 001/2021, processada nos
termos da Lei Federal 10.520, de 17 de Julho de 2002 o subsidiariaracnte a Lei Federal n® 0.666,
de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n® 123, de 14 do Desembro do 2006; Docreio Federal n°
3.555, de 00 de Agosto de 2000; Decreto Federal n" 7.892, de 23 da janeiro de 2013; Lei Complementar
147/2014; Decrete Federal n 9.330 do 05 do outubro de 2015; Decrete n® 9.488 de 31 de agosto de
2019; Decreto Fedcrul .n" 10.024 de 20 de setembro de 2019. e legislação pertinente, consideradas
as alterações postenures das referidas normas.

CIAOSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1 O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE IHSUHOS PARA PACIENTES COM OBESIDADE, DIABETES
W'-irTUB ou HIPERTENSÃO ARTERIAL aiSTÊMICA DO COVID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
SADDE DO município DE SANTA RITA/PB.

2.1.0 fornecim.entc i<.verà obedecer rigorosamente as condiçOes expressas neste instrumento, proposta
aprosoritada. PregSo Elatr&sice n" 001/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam
far.endo partes intej-antes do presente contrato. Independente de transcrição.

CLAU3ULX TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS;

3.1 O valor total contrato, a baso preço proposto, á de R9 151.810,00 (CENTO B CINQÜENTA

H® PRODUTOS/ESPECiriCAÇÃO mt NUCA omiiT
VALOR

tMmüuo

tniLOR TOTAL

02

LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

• Tamanho P

• Caixa com lOC u:,idades

cx TALGE/LUVA 600 RS 19,90 RS 47.940,00

03

LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
• T.iraanho M

• Caixa com. HO unidades

cx TALGE/fJVA 900 RS 79.90 RS 71.910,00

04

LUVAS PARA PROCEDIMENTO HÃO CIRÚRGICO
• Tairanho G

• Caixa co.m iCO unidades

cx TALCE/LUVA 400 RS 79,90 RS 31.960,00

TOTAL RS ISI.SIO.OO

CLkDSULA QUARTA - DO RRAi)USSAMKHn>:

4.1 Os preços contratados são fixos pelo período do un ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, 95 5» e 6°. d.i l.i-: 6.666/93.
4.2 Ocorrendo o deat-guillbrio econfiralco-financolro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes paciu.ir.im. inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da Lei 6.666/93,
mediante comprovação documental « requerimento expresso do Contratado.

CIÁD8ULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 As despesas eoi't'/r.lo por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMAS;

10.30S.16X4.2245 - REALIEAÇÀO DE ATIVIDADES PARA COBERTURA DE AÇÚB8 E ENIRBHTAKBHTO AO COVID
ELEMENTOS DE DESPESA:

3390.30 - 00 - MATERIAL DE COHStIHD SILVANDRO
214 - RECURSO FEDERAL 0IE6ODE

ALBUQUERQUE

FERREIRAECW
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cubnoiA Bsm - co FAOMinao:
6.1 O pagsmenco serã mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivamente'' entrequea. apds a
data do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de Recebirnepte, mediante apresentaçflo de
Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no praro máximo de 60 {sessenta)
dias após a apresentação da Nota Fiscal.
6.2 Os preços serSo fixos e irreajuscáveis nos termos da legislação em vigor, durante a vigáneia
deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5* e 6° da I.ei 8.666/93, de foma
a ser mantido o Equilíbrio Econânico-Finaneeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deveráo ser apresentados juntamente com as Faturas
e Notas Fiscais, as Certidóes Negativas de débito CND do INSS, CRF do FGTS e com a Fazenda Municipal
do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 O não cumprimento do subitem anterior, implicará na sustaçâo do pagamento que só será processado
após a apresentação das referidas certidóes, não podendo ser considerado atraso de pagamento.

oAnSOIA SitZKA - DOS PWVSOS E FORSBCXManO DO OBJETO
7.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue na totalidade, mediante a expedição de solicitação
de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 05(cinco)
dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
7.2 As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Sailde,
localizado na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho. s/n, Centro, CEP 58300.220, no Município de Santa
Rita/PB, de acordo com a solicitação de fornecimento.
7.3 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciârios e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento
do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.
7.4 O prazo de vigência do contrato, serã até o exercido financeiro, com validade e eficácia
legal após a publicação do seu extrato no Imprensa Oficial, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLADEOU oitava - DOS BMCkAGOS DA SEOtETAUA MUMICIPAl. DE ERâSS B DA UCItANTE VENCEDORA:
8.1 Caberá a Seecetaurie da Saúda da Prafeltura Mwloipal da Saate Rita, VB;

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos rapresentantes/prepostos e empregados
da CONTRATADA ao locai de entrega dos produtos nas dependências da Saezataxia da Saúda da
Profaitusa lúmleipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente Identificados e acompanhados
por representante do CONTRATANTE;
Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando
á CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;
Comunicar á licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso;
Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pala CONTRATADA;
Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
Efetuar o pagamento à contratada em atê 60 (sessenta) dias após o atesto da Nota Fiscal/
Fatura do Material e/ou serviços;
Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;
Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas aa
Obrigações contratuais.

S.lCaberá ã licitante vencedora:
a. Responder, em relação aos seus et^regados, por todas as despesas
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários; b)
seguros de acidente; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e>
vales-refeiçáo; 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 em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja
considerado inconveniente à boa ordem e âs normas dlsciplinares da Saermtasla
da Saúda da Prafaitxira Minlflipal da Santa Rita, PB:

c. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso ás dependências
da Saosataria da Saúda da Pxafaltora Municipal da Santa Rita, 18;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, nâo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pala
Seexntarla Manlolpal da Seúda;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade da Saoratasia da Saúda da Peataitura Miaiaipal da Santa Rita, 3S,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do
produto:

f. Entregar os produtos da 10 (das) dias, contados a partir da data
de assinatura do contrato/empenho. O descumprimenco ao prazo citado sujeitara
a empresa contratada á penalidade de nulta.

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

h. No ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento fiscal
válido correspondente ao fornecimento.

1. Comunicar a Beorotarla da Saúde da Mmfaltura Muiiaipal da Santa Rita,
PB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
eselareciisentos que julgar necessário;

j. Justificar, no caso de descumprinento do prazo citado no item ant^ r
ou paralisação do fornecimento, por escrito, em atê 24 horas eontaÇ

b.

d.

e.

f.

9-

h.

i.

AssJnsdo deforma

digiuf por
SILVANDRO DIEGO

FERREIRA ECIA ltdu361387600016
LTD:33â1387602

00162 Dados:2021.03.0í
14^3^4-OIW

CcMtsaáe Peromnente de Licitação. Rua virglnio Valeso Becgas. s/H, Lot Jacdia Miritania - Centro, santa Rlta/SI



SILVANDROOIEGO *iíiM«dítomi4d(git»l
. n. irr>«i ,r pl» illV/UJDfiO CHEGO BEDE ALBUQUERQUE AiBuouESQUEFtsitEii»

FERREIRAECIA tci*

LTD;33613876000

162 iHiHii-ojw

PigiM 3 da 5

entrega frustrd^a; .y- ^
y.. Comunicaf\^Q'.poMTRATAflTC,/or oscrico, sg votificar condições que possam
prejudicar a prestlàç^.^u í^ímlnencía de fatos que possam interferir na perfeita
execução deste contíiiio» "Bert! como atraso ou paralisação do fornecimento
apresentando razões lustiílcadoras, as quais serão objeto de análise, que
poderão ser ou nSo aceitas pelo Contratante?

1. Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em conformidade com o
previsto no procedimento llclcatõrioj

m. Hanter-se em compatibilidade cora as obrigações a serem assumidas, além
de todas as condições de habilitação c qualificação exigidas neste Pregflo,
durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na nesma a informação sobre os recursos
utilizados para custeio deste contrato;

o. Trazer ao setor de Empenho as Notas Eiscais acompanhadas das respectivas
certidões du natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues forem recusados, a empresa serA advertida para
o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo máximo
oe 24 (vinte o quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou apresentando
aofesa num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa
prevista neste Edital c demais medidas que se fizerem necessárias.

CXJkUSDIA HOtOt - DAS OBRICaiÇÕES E RESPOHSABIIiXDADES
8.1. Contratante:

a. Prestar as iníoriraçôes e ou esclarecimentos que venha-m a ser solicitadas pela CONTRATADA?
b. Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao íornocímenco do objeto;
c. Fiscalizar o oojicrato na iorma disposta no artigo 67 da Lei 6.666/93.

9.2. Contratada:

a. Cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os ciscos e as despesas
decorrentes d.í boa e perfeita execução do objeto;

b. Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo e iocai especificado neste TR, em
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;

c. Besponsabilií.jr-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens, do acordo com os artigos
12,13,18 e 20, do Código do Defesa do Consumidor (Eci n° 8.078. de 1990);

d. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir. As suas expensas, no prazo máximo de 15 dias,
os bens que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades
discrapantes ás exigências do instrumento convocatório, ainda que constatados apôs o
recebiitentc e ou pagamento.

e. Acender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;

f. Comunicar A Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
execução do objeto, os rotivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

g. Kancer, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h. Não transferir a terceiros, por qualquer forrna, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que estA obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referências ou minuta de contrato;

i. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia
© qudis^uor outrds que írcidani ou vonhop â incidir na oxecuçSo do contrato#

j. Emitir Nota riscai correspondente â sedo ou filial da empresa quo apresentou a documentação
na fase de itabilitaçâo; cnquadrando-ao, rigatosamonte, dentro dos preceitos legais, normas e
especificações técnicas correspondentes;

CaJÉOSULA OBCaa - da alteração e rescisão do contrato:
10.1 o contrato a ser firmado poderá ser .alterado nos canos previstos no art. 57 e 65 da Lei
8.666/93, desde que haja interesse da Saoretacia da Saúde da Rrafaitura Municipal da Santa Rita,
SB, com a aprer.cntação das devidas justificativas adequadas a este Pregflo.
10.2 No interesse da Saorataria da Saúda da Pzafaituca Municipal da Santa Rita, PB, o valor
inicial atualizado do Contrato podetA aer aumentado ou suprimido atê o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1° e 2", da Lei n°. 8.666/93.

a. a licitam V vonccdor.i fica obrigada a açoitar, na.s .mesmas condições licitadas, os
acresci.mos ou suprossCos quo se tlzorem necessários; o

b. nonhum acréscimo ou suorcssflo poderá oxcoder o limite estabelecido nesta condição, exceto
as suprcas0v.'9 resultantes de acordo ontre as partes.

10.3 A InexQcuçao total ou parcial do contrato enseja a sua rosclsAo, conformo disposto noa
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

a. Os casos de rescisAo contratual secAo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditõrlo e a ampla defesa.

10.4 A rescisão do contrato poderá ser:
a. dotermin.idu por ato unilateral e escrito da Seecotaxla da Saúda da Pxafaitura Municipal

da Santa Rita, PB, nos casos onumurados nos incisos l a Xll c XVII do artigo 78 da Lei
mencionod.i, notlfícando-.sG a licitanto vencedora com a antecedência minlroa de 05 (cinco)
dias; ou

b. amigável, por acordo entre ns p.irtos, reduzida a termo nejitu Pregflo, deade que haja
conveniênci.i para a Saecataria da Saúda da Prafaituca Munioipal da Saata Rita, PB; ou

c. judicial, nos termos da Icgísiaçflo vigente pertinente a matéria.10.5 A rescisão aamínistrativc ou amigável será precedida do autorização escrita e fundai^en^apa
Ceaiaaáo Pormanento do Licitação, Rua virginio Voioso Borges. S/N. Lot Jacdin Hirltsnla - Centzo. Santa Rita.t
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CtÁOStlLA DÉCDA SRXMEnA - DAS FEKALI0ADE3:
AD8 fornecoclores/coiit ratados que; dosciiirpri rom total ou parclalinento cjj cuirtratoa celebrados com a
Saeratuia da Saúda da Prefeitura Hunlcipal da Santa Rita, PB. e aos licítantes que cometam atos
visando a Irustrar or. objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na
lei e.666/93 e na Le; 10.íi2C/02, as seguintes sanções:

I - Advertôncla; II - Multa;

a) 0,3 3 (trôs dftclraos por cento) por dia, até o trigèaimo dia de atraso, soDre o
valor do íornecimento

ou serviço nâo realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras nâo
cumprido;
bl 10 i (dez por cento) sobre o valor total cu parcial da obrigação nâo cumprida,
com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.

III - Suspensão Temperaria do participação em licitação e impedimento de contratar ccre a
Admi.nistraçâo, por prazo nâo superior a 02 (dois) anos;

.  IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovltto a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será conccdiM
sempre que o contratado ressarcir a )ld.ministraçâo 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 11, será descontado do valor
da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sendo corrigida monetariaroonte, de conformidade com a variação do
IPCA, a partir do termo inicial, até a data dc efetivo recolhimento.
§ 2° A pena do multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sançoes
restritivas dc direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 9.666/93 e na
Lei 10.52D/02.

§ 3°. A contagem do período de atraso na execução doa ajustes será realizada a
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido
para o cumprimento da obrigação.
§ í' A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a
Administração Pública pelos seguintes prazos:

I-06 (seis) meses, nos casos de;
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze}
meses, sem que o íor.necedor/ccntratado tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Administração;
bj alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

II- 12 (dozei meses, nos casos de:
a) retardamento Inotivado da execução de obra, do serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada,
deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço, de obra ou do fornecimento de bens sem
justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar OS objetivos de licitação
no âmbito da Administração Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,

_  fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
5 5® Será declarado ir.idôr.eo, ficando impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública, por te.mpo indeterminado, o fornecedor que;

I- nâo regularizar a i.nadinpléncia contratual nos prazos estipulados nos
incisos do parágrafo anterior, ou
II- demonstrar nâo possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtude de ato ilicíto praticado.

§ 6® Ha modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, nâo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçáo do
geu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada
penalidade do Impedimento de licitar e contratar com o Município por prazo nâo
superior a Ufi (cinco) anos, sendo descrcdonclado do Sistema de Cadastro de
Fornecedores, som prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das

'  cominacflos logaia, aplicadas e dosadas segunde a natureza e a gravidade da falta
cometida.

:  11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei
10.520/02. sâo de competência do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 0.666/93 e
na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua doclsáo no Semanário Oficial, o qual
deverá conter:

i - nome ou razáo social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Hacional do
Pessoas Jurídicas -

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

II - nome e CPF de todos os sOcios;

ni - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento; IV - õcgáo ou entidaj
o autoridade que aplicou a sanção;

. V - número dc processo; o VI - data da publicação.SILVANDRO MuiudoStteiTO»

OIEGODE
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U.4 Além das penalidades citadas, a iicicante vencedora su]Wá_,.. ài;K!a, ao cancelamento
de sua inscrição nt> Cadastro de Registro da Fornecedores - Cü^dih Prnffiituta Municipal de Santa
Rita, Pa e, no çuc- couber, ás demais penalidades referidas no capiuiliu^V da Lei n®. 8.666/93.
11.5 Caracterirar-se-â formal recusa A contratação, podendo a S«cxat«ria da Saúda da Prafaitura
Kuniclpal de Saata Rita, PB, a seu exclusivo Julro, convocar os lícitantes remanescentes, na
ordem do classificação, para que manifestem interesse na contratação, em Igual praro, e atendidas
todas as condições odltalicias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o loto as
seguintes hipótescM:

c) Apôs decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Seoretari» da Saúde da Pze£aitur«
Municipal de Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tenha retirado e assinado o
instrumento contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sea que tenha iniciado a
execução do.s serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido
solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa da atraso nâo aceita.

11.6 Aiôm das penalidades eiveis eiencadas nos subitons anteriores, a Lei n'. 8.666/93 prevfi
ainda punições na esfera criminal, senSo vejamos:

Art. 93 - impedir, perturbar ou fraudar a realitaçâo de qualquer ato de procedimento
licitatôrio: 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 mercadorias, ou contrato dela decorronto:

I- elevando arbitrariamente os preços;

li- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
III - entregando um.a mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais cnerosa a proposta ou a
execução do contrato: Pena - dete.nç.lo. de 03 (trôs) a 06 (seis) anos, e multa.

CLÁnSDIA DÉCIMA SBtSDKDA - DA FISCALIZAÇÃO E SESSÃO DO OMITRATO
12.1 A execução do contrato será objeto de acompanliamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(al Sr(a). MATRA RA^l
Uta LIRA DA SILVA, portador(a) do CPF OSV.063.494-08, com lotação fixada na Secretaria Municipal de
Saúde do Municicio de Santa Rita - PS.

12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). MICHBI.B CAVALCAOTl DE ARAÚJO SOOSA, portador(a) do CPF
008.■?82.■'94-82. ccm lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB,
fomai.mente designado, o comprovadamente liabilitado para gerenciar o presente termo, serã o responsável
pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita.

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

de Março de 2021.

TESTEMUNHAS

Santa/Ritav/ PB,

PELO CONTRATÃSTE

LDCIAMO CORREIA CARREIRO
SECRETARIO HUinCIPAL DE SAODE

SILVANDRO DIEGO
PELO CONTRATADO DE ALBUQUERQUE

FERREIRA EC!A te*
i-m.aa«>5fi7finnni LTOUWiM»"OOi"ITD.336538760001

_62 ujsja.ojw
SILVANDRO DXE60 DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
LIDA (BQUIHICA EQUIPAMENTOS)
CNPJ n® 33.613.8''6/0001-62
CONTRATADA

DADOS BANCÁRIOS: 001 BANCO DO BRASIL S.A
AU 0067-1 C/C 261671-B

CosUssâo Perssnente d» tjsitaeio. ftua Vjrginio V»lo90 Sorgea. S/U, Lot Jsrdt» Miritania - Cancro. Santa Rtta.FS.


