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FUNDo MUNtctPAL or saúoe

PREGÃo ELETRôNrco N" or0/2022

PRocESSo LtctrATóRto N" 014t2022

CONTRATO FMS N," 25112022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO
MUNIàIPAL DE SAúDE DE cHÃ GRANDHPE E A EMPRESA SHIFT

conÉRcto DE ARlcos pnae escatróno E pApELARtA EtRELt
A'E, PARA OS FIAIS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 14 (quatoee) dias do mês de outubro de 2022, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÂ GRAI,IOE com
sede e foro em Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de oezembro, 145 - Centro - Chã GÍande - PE, inscrita no

C.N.P.J./|\4F sob o n" 08.625.1ô710001-50, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde, Sr. Jairo Amorim

Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria No 28512017 dalada em 01/08/2017, poaador da
Carteira de ldentidade N0 1 .826.81 2/SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuiçâo que lhe conÍere o ORIGINAL,
neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empÍesa Shift Comércio de Artigos paÍa Escritório e Papelaria
EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n' 31.059.319/0001.16. estabelecida à Rua Ananias Lacerda de Andrade, N" 68 - Loja 01

- Jardim Caetés - Abreu e Lima/PE - CEP: 53.560-550, neste alo representada por seu representante legal, Sr. Marcio
Cardim Prates, portador da Carteira de ldentidade N" 4.432.619, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado

de PeÍnambuco, CPF/|\,4F N0 847.431.824-68, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja
celebÍação é decorrente Processo LicitatóÍio n" 01412022 - Prcgáo Eletrônico n0 0'1012022 - Ata de Registro de Preços
n" 03712022 - doravante denominado PROCESSO e que se regeÍá pela Lei FedeÍal n" 8.66ô de 21 de junho de 1993, e
modiÍicaçoes subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contrato; pelo estabelecido no Edital

e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito pÍivado; atendidas as cláusulas, e condiçôes que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRlilElRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de Ítiaterial de Expediento destinado às diversas
SecÍetarias do Municipio de Chã Grande e demais Ôrgãos Partrcipantes, conforme especifica@es e quantidades indicadas no
Anexo ll, parte integrante deste contrato independente de transcrição.

Parágrafo PrimêiÍo - O presenle Contrato não poderá seÍ objeto de cessão ou transfeÍência, no todo ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA. DA FINALIOAOE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades normais
dos Departamentos correlacionados do Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente ContÍato vigorará atê 31 dê dezêmbro de 2022, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorÍogado, nos teÍmos da legislação pertinente.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDICÔES DE PAGAMENTO _ Atribui-se a esse Contrato o valor de R$ 17.335,91

(Dêzessete mil, trezentos e tÍinta e cinco reais e novênta ê um centavos) referente ao valor total do objeto previsto na
Cláusula Primeira, para a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conÍoÍme detalhamento a seguir:

ITEM - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESÂS E EMPRESÂS DE PEQUENO PORTE 18 lllda Lêi I
Valora

ITEM OESCRçÀO MARCÂ
Unhário

02
AlmoÍada paG carimbo n'02, em feltro, em estojo plâstico com enlilamento,
coÍEs variadas.

Radex Undade 09 4.29 38 61

04
Apontador caxa com 24 undades, com deposito, em íesina teímo plástica e
lâmina em aco caÍbono

BRW Calxa 01 15.99 15 99

05
Aquivo plástico (box) em polionda contendo rcfêéncia, conbúdo, data, local

e més.
Poliúas Unidade 08 5.19 4152

l0 Boracha ' lálex natural láob e qraile, relanqulaÍ. 58x17x7mm. bicolor lreÍcur Unidade 100 067 67 00

14
Caixa para coÍespondência simples em acíilico resistentê tíanspaÍente na

cor cristal para aímazenamento de documentos.
Del1o LJnidadê 05 129,95

15
Calculadora de mesa a pilha, com 12 digitos opeEgões básbas, vbor com
núÍneos graud6. taínaoho de no minirno 12x13 cm, com pilhas - gaBnüa e
manualem Dorluquê§.

SpÍal
Diqit

05 15 99 79.95

17

Canelâ marcSdorâ, para escÍila em CD e diveÍsas supeíicies, com ponta de
poliésler de diáÍnero 0,9 mm, coÍ preh, gravado no coÍpo a maÍca do
ÍabÍicante. Embalaoem: caúa coíi 12 canetas, conbndo dados de

BRW Ca 03 31,99 95,97

AV. Sôo Joré, n. lol, CeÍrlro, Chõ cíondê-PE, CE? 55.ó3ó-(Xr0 | Iêlêton : 8l 35il7.l140 | CNPJ: I l -(X9.80ó/m0t'90
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

idenlÍíicacão do Drodulo, dah de labncacãoe Drazo de validade

Caóono caha com 1m unidad€s (preto e azul), dupla Íace. taÍianho A4. Caüa 14 28,99 405,86

19

Co-RW, viígem, CapaciJade para aÍrlEzenagem de 7m megabytes de

dados, ou 80 minulos de áudio. Suportar gÍavaÉo de 4x a 12x, Face náo

gravável l6ca coÍn identificação do labricante, capacdade, velocúade
máriína de gravaÉo, e espaço para escnta do contaido gÍavado com caneta
apÍopriada. Lac.ada com Íilme contôndo encaíb removivel, inlemo ao estoio,

com identiicaçáo do íabrirante, capacidade e vebcrdade rnárima de
gravação, patr seí utjlizado como irenlificaçáo e i0dice do conbudo apo§

oravacão sem abeÍtuaa d0 e§loio.

Elgin Unidade 149 52,15

20
Classificadoí com Íilho de papelão, pacote com 10 unilades, diveÍsas cores
diínensão apíor. 335x235mm.

FÍama Caxâ 02 16,99 33,98

21
Clips para papel, em aço niquelado, núÍEro 3/0(Íês). Embalagemisendo 10

caxâs com 100 unidade§ cada.
Emdips Caüa 11

22
Clips para papel, em aço niquelado, núrnero 2/o(dois). Embalagem sendo 10

caüas com 100 unidades cada.
Ecoclips CaLxa 11 28,49

Ecoclips Car\a 2.7923
Clip6 para papel, em aço nhuelado, nümero 4,o(quafo). Embahgem sendo
10 cáixas com 1m unirades cada.

30,ô9

21
Clips para papel, em aço niquelado, número 8{oito). Embalagem sendo 10

cauas com 50 unrdades cada.
Ecoclips Caixa 3.78 56 70

28
Cola, liquida, a base de P V.A brdnca paía uso em papel. ceíámrcâ, tecilo
artesanat , írasco plásÍco com 500 q, Embalaqem carxa com 06 unidades.

Cascola Caixa a? 61,99

29
Conetivo, líquido, branco, fláo lúaco, a base de água, dbpeÍsantes e titânio,

s€caqêm ráoida. Embalaqem.om 18 ml- caüa cJ 12 LJNIDAoES.
Radex Caixâ 10 13 99

433,93

31
Envelope em papel KraÍl saco, sem impíessão, 18x24cm com aba, branco

Embahqem caüa com 100 undades.
Scdty Carxâ 12 27,29 327,48

Envelope em papêlKraft, sâco, seín impesstu, 26x36qn, mário, com aba,

bÉnco. Embalaoem caüâ com 100 unidades
Scrity Caixa 12 33,99 407,88

Envêlope em papel Kraíl, saco, sem impressão, 31x41cm, com aba, branco
Embalaqem cáixa clrn 1m uoihdes.

Scrity Caixa 12 455 88

38

Extrator de gràmpo, tipo espátula, em aÇo cromado, com marca erposb e
garântia do fabncanle com apÍox. dimensôes de 15 cm. Embalagem: caixa

com 24 uni&d€s
Caxa 04 31,99 127,96

Etiqueta adesiva, mate.ial papel alc€lino cor blanca laíg.:210 mm comp.:297
mm, aplicaÉo impÍ€ssora lnklet Laser, Com 01 eliqueE por Íolhas Caixa Com
'100 íolhâ§.

ColacÍil Caixa 03 28,99 86,97

10 Fita adesiva crepe cor beqe. dimensâo 1 I mm x 50 m, rolo com 06 unidad€s. Eurocel Pacote 12 27 99 335.88

41
Fik adesiva manom êm polipÍopileno para empacolaÍrenlo, dimensões
aD,ox. laíuura45 mmx 50 m com4unlj.

Eurcc€l Pacole 12 11 99 143.88

42
Fila adesiva, dupla íacê, dimensões apÍox- 25 mm x 30 m, rolo com 08
unidad€§.

Euloçel Pacote 35,99 251,93

13

Fda adesiva, transpaÍente, dorso em cêloíane e adesrvo em resina cle

boíacha natuGl, dirnensõês minimas 4,5 mm x 50 m. Embalageín em rolo

com dados de iiientificâÉo do produto e marca do íabÍicante, rolo com 4

unilades

Eurcael Pacote 12 14,49 173,88

44

Fita adesrva, transparente, doÍso em cêbíanê e adesivo em Íesinâ de
boíracha naturdl, dimensões minimas 12 mm x 10 m. Embalagem com 10

rolc com dadc de idenliÍcaÇáo do produio e maÍca do labricante.
Eurocel 18 11,99 215.82

45
Fitâ adesiva, lÍansparente, dorso €rn celofane e adesivo em Íesina de
boracha natural, diÍnensões minimas 12 mm x 30 m. Embalagem com 10

1016 com dad6 de k enüfcacáo do Dioduto e maÍca do íabdcanle.
Eurocel Pacote 18 12.99 233,82

16

Fita adesiva, transparente. dorso em celoÍane e adesivo em í6ina de
boÍracha nalural, dinEflsões minimas 12 mm x 50 m. Embalagem com 10

1016 com dad6 de identifcaÇão do pÍoduto e marcá do Íâbíicante.
Eurocel Pacote 18 16 99 305,82

63 Láprs piloto-íino coÍazul, caüa d 12 unidades. BRW Caixa 10 299,90
64 Lápis pilolo- íino coÍ p.eto. carxa c/ 12 unidades BRW Caira 10 29 89 298,90
65 Lápis piloto-ino, cor veíÍnelho, caixa c/ 12 uniiades BRW Caüa 10 299,90

69
Lapiseira para mina graíite 0.7 mm tipo 28, com corpo plásti:o, ponla de

metâle aoaqâdoÍde boÍracha. Embâlaqem oa@tê com 12 unidâdês
CIS Caüa 15 539,85

11 Papelakahno, íormato A3 dímensões apÍor. 297 x 420 mm, gramaturô 75 g Copimax Resma 09 34.99 314,91

P6ta plástica com abas pacote com 10 unidades, diÍÍEÍsão apÍor
340x250x20mm.

ACP Pâcote 15 26,00 390,00

100
Pasta polionda, com aba e eláslicD, Aacoles com 10 unirades dimêísóes
aDÍox 380 x 276 r 40 mm

Polibras Pacole 15 18,00 270,00

101

Pasta suspensa, em fbra maínorizada e plastifcada, coí maÍÍom, labrcada
em papel cadão 350 g, diÍnensões 235,( 360 mm, prenHor ÍrEcho e fêmea

em pláslico, vbor em pláslico transparente e etiquelâ para identificação, com

06 (seis) posiÉes para alojaÍnento do visor, ponteiras para arquivaínento em

metál com acâbamento eín ilhos nas ertremdades supedores, têÍminah das

extíemidades em plàstico reÍoíçado, caixa com 50 unidad6.

Golden

KraÍl

T:
08 98.00 784,m
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102 PeÍDevejo com 50 unidad€s em aÇo niquelado, cabeÉ colorida e oval BRTry Caúa 02 5,98

103
Pedurador 02 íuros ínetálho, coín cápacidade para períu.ar 70 folhas de
papel 759h2. com guia pláslica, em ÍeíÍo íuodijo, pintura eletrGtáticâ.

BR\,ry Unidade 05 97.19 485,95

109

Poíâ lápb, clipes e lembreles, divijkjos e flradG em uma bõe, medindo

apÍoximadamente 23crü6,5 cm, Íiaterial em acrilbo fansparenle, na cor
cÍrstal, identifcadas a ÍEÍcâ e especflca6es do pÍoduto na embahgem.

0ello Unrdade 10 11,00 110,00

110
Ouadrc de aviso, em coÍtiça, moldura em madeira. para anexar rec€doG com
percerclos de aço, dimercões apor. 0,60 x 0,90 m.

Unrdade 05 48,94 244.70

111
Rq)ua em mateúl pláslilo incolor, graduada em 30 cm, subdivEão em mm,

coín no minimo 3.00 mm de espe-ssura e 35 mm de largura, pacotes com 25
unilad€s.

Dello Pacole 02 21.94 43 88

112
Saco, pard documentG, em PVC cÍistal0,20, com 04 íuros, dirÍensô€s 210
mm x 297 mm, c/100.

ACP Pacole 15 23.94 35910

115
ÍeleÍone lixo sem llo - identiricador de chamadas DTMF e tSKl
automálico de rama§ 2. Capacdadê para até T ramáb

Regbúo
lnlelbras Unidade 01 178,00 178,00

1í6 Tink para cárimbo,45 ml. Embalaaem câixa com 12 unidades Radex CaLxa a7 37,99 265 93

118
Tinta Íeabasbcedoc, para pincel abmbo, fubo com 37 ml, diveÍsas @res
Embalaqemr caixa contendo 12 tub6.

Radex Caixa 07 38 99 272,93

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta @nente da contratada, por ordem
bancária, em ate 30 (kinta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo, quando mantidas as mesmas condiÉes
iniciais de habilitação e caso nâo haja fato impeditivo para o qual tenha concorÍido à contratada.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serâo realizados integralmente, em correspondência com os produtos eÍetivamente
entregues no mês anterioÍ ao do pagamento.

ParágraÍo Têrcêiro - A nota llscal devidamente atestada deverá ser apresentada na TesouraÍia do Fundo Municipal de
Saúde de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n" '101, CentÍo, Chã Grande/PE.

ParágraÍo QuaÍto - Por ocasião do pagamento a conlratada deverá apresentar

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTSi

b) CeÍtidáo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fêderais, Divida Ativa da União e INSS, expedida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil;

c) Certidão Negativa de Débitos TÍabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, compÍovando a

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do TÍabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduale lllunicipaldo domicilio ou sede dacontratada.

ParágÍafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentaçâo pela ContÍatada da nota fiscal devidamente
preenchida e indicaÉo do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valoÍ do objeto.

ParágraÍo Sexto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado

ParágraÍo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidaÉo qualquer obrigaÉo
Esse fato não será geradoÍ de direito a Íeajustamento de pÍeços ou à atualização monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o
pagamento, sêrá devolvida à contÍatada, para coneçáo e nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiro será

inteÍrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularizaçâo.

Parágrafo Nono . Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualquer atualização

ParágraÍo Décimo. A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura mm CNPJ/I/F diverso do registrado no

Valofl
Unitário

ttE DESCRlçÁO litARCA Qu!rú

133 Caneta esferográíicâ sexlavada caixa com 50 unidades em divecas coles Compaclor Caüa 08 24 89 193,12

136 PapelA-4 caixa, com 10 resmas fo.mato 210x297mm, 759 resÍra 500fls Copimax Caixâ 35 '190,00 ô.650,00
137 Papel chanrequ in ho 210 x 297 75 g 100fulhas. Caixa com 50 pacote§ Copímar Caixa 02 288 24 576,48

Contrato

V. Sõo Joré, n" l0l, CentÍo, Chõ Gíonde-PE, CÊP 55.ó3ó-mO
E-moll ouvidoílo@chogÍondê.pê.9ov.U I
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ParágÍafo Décimo Primêiro. DeveÍão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do Írete, embalagem e todos
e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outm natureza
resultantes da execução do conkato.

CLÁUSULA QUltlTA - DA ATUALEACÂO MONETÁRh . Oconendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a

contratada não tenha mncorrido de alguma Íorma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela

variaçáo acumulada do IPCfuIBGE ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua eÍetiva tealizaçáo.

CLÁUSULA SEXrA . OO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correçâo monetária ao valor do Contrato.

PaÍágÍafo Unico - Fica assegurado o reequilibrio econômico-frnanceiro inicial do ContÍato, mediante a supeÍveniência de fato
imprevisivel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.ô66/93 mediante provocaçâo da contratada,
cuja pretensão deverá estar suficaentemente comprovada através de documento(s).

cúusuLA SETIMA - DA ExEcuCÃo Do oBJETo DO CONTRATO - os produtos adquiridos deverão ser entregues na

SecretaÍia Municipal de Governo, situado na Avenida Sào José, n" 101, Centro, Chã Grânde/PE, ocasião em que serâ
procedida a coníerência dos produtos entregues, e a verificação se estão de acordo com as caracteristicas e quantitativos

descritos na Ordem deFoÍnecimento.

ParágraÍo Primeiro: Os pÍodutos deverão seÍ entregues em ate 03 (três) dias corridos, e do recebimento da Ordem de
fornecimento, emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, no horário de 07h00min as í3h00min.

ParágraÍo Segundo: Os produtos seráo recebidos deÍinitivamente após a verifcação da qualidade e quantidade dos produtos

e consequente aceitaçâo, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, nâo poderá ser inÍerior a 06 (seis) meses contados a paffr da data de
entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimento emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grande.

ParágraÍo QuaÍto: O kansporte, carga e a descarga dos produtos correráo por conta da Contratada, sem qualquer custo
adicional solicitado posteriormente ao Fundo l\.4unicipal de Saúde de Chã Grande.

ParágraÍo Quinto: O recebimento provisório ou defrnitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidâde da Conkatada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução docontrato.

ParágraÍo Sê*o: A Contratada ficará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à especifcação do
Anexo lUordem de Fomecimento, sem que isto acanete qualquer ônus à administraçao ou importe na relevância das sanÉes
previstas na legislaçáo vigente. O prazo para entrêga do(s) novo(s) produto(s)sêÍá dê eté 02 (dois)dias úteis, a coíÍaÍ
da notificação à contratada, às suas custas, sêm preiuízo da aplicação das penalidades.

ParágraÍo Sétimo: Os pÍodutos serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do Íomecedor
beneÍiciário os padrões adequados de segurança e qúalidade, cabendo-lhe sanar quaisquer iíegularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor Sérgio Fêrnandes de Carvalho, SecretáÍio illunicipal de Governo, matricula
346922, e a servidora Cristianê Maria da Silya, copeira, matrícula no 344593, como FISCAL DO CONTRATO, responsável
pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à execução e determinação, tudo o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados nâ
execuçào do Contrato.

cúusuLA oITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subconkataçâo depende de autorizaÉo prévia dâ Contratantê, a quem

incumbe avaliar se a subcontÍatação cumpre os requisitos de qualiÍicação técnica, alêm da regularidade fiscal e trabalhista
necessários à execução do objeto.

Parágrafo Píimeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podeÍá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo 30%, com prévia autorização do Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Municipal de Saúde de Chã Grande.

AV' Sõo Jo3é, n' l0l, Cenho, Chõ Gíonde-PE, CEP 55.ó3ó-(m I Telêlonê: 8l 3SS7- l l4O I CNpJ: I !.o4?.EOó/OOOI -?O
E-moll ouüdorlo@chogíondê.pc.gov.h I SflG www.chogÍonde.pê.goy.br
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Parágrafo Sêgundo - Em qualquer hipotese de subcontÍataÇão, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela

perfeita execução conkatual, cabendo-lhe rêalizar a supervisào e coordenaçâo das atividades da subcontratação, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçôes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontrataçã0.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATAOA - E responsabilidade da CONTRATADA a execução objeto
contÍatual em eskeita observância da legislaçáo vigente para mntratações públicas, as especificâçoes técnicas contidas no
editale seus anexos, bem mmo em suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigações:

a) Fornecer o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na propcJta, com
indicaçoes referentes à marca./fabÍicante, ficando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como às prescÍiçôes

da Lei das Licitaçoes e ContÍatos Administrativos, respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou
parcial;

b) l\,4anteÊse, durante toda a vigência e execução do contrato, em mmpatibilidade mm as obrigaçoes assumidas,

com as condiçoes de habilitaÉo e qualificaçao exigidas no Termo deReferência;
c) Atender ao chamado e/ou à correÉo do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Nâo realizaçâo

dentro do prazo, a Contratadâ estará sujeita à multa estabelecida noContrâto;
d) Aceitar, nas mesmas mndições de sua proposta, os acréscimos ou supressóes do fornecimento ora @ntratâdo,
que porventura se Íizerem nêcessários, a critério da Contratante;

e) Assumir integral responsabilidade sobÍe extravios ou danos ocorÍidos no transporte dos objetos, qualquer que seja
sua causa,

f) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que o@rrer no Íomecimento do
objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decorÍentes de uma eventual substituição do objeto, em caso de reposição do
mesmo;

h) PÍestar esclarecimentos ao ContÍatante, quando solicitado, no que for referente à enfega e a quaisqueÍ

ocorrências relacionadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contÍatante ou a teÍceiros no fomecimento
ora ajustado, náo excluindo ou reduzjndo tal responsabilidade à frscalizaçâo ou acompanhamênto realizado pela

Contratante;
j) Assumrr Íesponsabjlidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaçÕes sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própÍia, vez que os seus empregados não

manterào nenhum vínculo empregaticio com o l,lUNlCiPlO,
k) Responsabilizarse por todos os encargos Íiscais e comerciais resultantes desta contratação;
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao

fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino, bem como cumpriÍ, as normas
adequadas relativas ao kansporte do produto objeto do pÍesente termo;
m) Entregaro produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade Íísica;

n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em demnência de descumprimento
de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;

o) Observar rigorosamente todas as espedficaÉes gêrais, que originou esta mntratação e de sua propostai
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma paÍa contato e intermêdiaÉo junto à

contratante.

cLÁusuLA DÉctMA - DAS OBRTGACÔES DO CONTRATANTE - Sáo obrigaÉes do Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande:

a) Receber o obieto nas condiçÕes e6tabelecidas neste Contralo;
b) Verificar a conÍormidade dos bens rec€bidos mm as especificaÉes constantes no Termo de Relerência e da
proposta para Íins de aceitação e recebimento definitivo
c) Comunicar à Contratada, poÍ escÍito, sobre imper[eiçoes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido
para que seja substituído, reparado ou conigidoi
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçoes da Contratada através de seÍvidor responsável designado;
e) Efetuar o pagamento à ContÍatada no valor coÍespondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos neste Contrato;

0 Fomecer atestado de capacidade técnica quando solicitâdo, desde que

g) A Admrnistração nâo responderá por quarsquer mmpromissos assum
que vinculadas à execução do conlÍato, bem como por qualquer dano cau

das às obrigaÉes contÍatuais;
Contratada com terceiros, ainda

sado terceiros em decorrência
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Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cúusuLA DÊclMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7' da Lei Federat n: 10.520t2002, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem pÍejuizo de multa
de até 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais cominações lêgais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaÉo Íalsa;

b) EnsejaÍ o retardamento da execução do objeto;
c) Falhar na execução do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Não mantiveÍ a proposta;
g) Deixar de entregar documentação exigida no certamel
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaração Íalsa.

ParágraÍo Primeiro - Para condutas descritas nas alineas "a", "d", "e", "f', "9", "h" e 'I, será aplicada multa de no màximo
30% (trinta por cento) do valor do contrato.

ParágraÍo Segundo - O retardamento da execução previsto na alinea'b", estará configurado quando a Contratada

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execuçáo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data constante
na ordem de Íornecimento,

b) Deixar de realizaÍ, sem causa justificada, as obrigaçÕes definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 10

(dez) dias intercalados.

PaÍágraÍo Tercêiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execuçâo do contrato, de que trata a
alinea 'c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

PaÍágrafo Quarto - A Íalha na execução do contrato prevista no subitem 'c' estará mnÍigurada quando a Contratada se

enquadrar em pelo menos uma das situaçoes previstas na tabela 3 do item ParágraÍo Sexto desta cláusula, respeitada a
graduação de infrações mnforme a tabela I a seguiÍ, e alcançar o total de 20 (vinte) ponlos, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da InrÍaÇão Pontos da lnÍncão
1 2

2 3

3 4

4 5

5 I
6 10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no PãÍágrafo Quarto estará conÍigurado quando a Contratada executar atos

tais como os descritos nos artigos 92, parágraÍo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n" 8.666/1993.

Paíágrafo Sexto - Pelo descump mento das obrigaçoes contÍatuais, a Administração aplicaÍá multas conforme a graduação

estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2
Grau CorÍespondência

1 0,20lo sobre o valor da ordem de fornecimenlo a que se reíeÍe o descumprimento da obriaaÇâo

2 0 4olo sobÍe o valor da ordem de foÍnecimenlo a que se reÍere o descumprimento da obriqação

3 0,8% sobre o valor da ordem de íomecimenlo a que se refeÍe o descumprimento da obriqação
4 1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão.

5 3 2% sobre o yaloí da ordem de fornecimenlo a que se reÍere o descumprimento da dhigaÇão
6 4,0% sobre o valor da oÍdem de fornecimento a que se refeÍe o descumprimento da oDftqação

AV. Sõo Jo3é, no lol, CenlÍo, Chõ Gíonde-PE' cEP 55'ó3ó-000 |
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TABELA 3

PARA OS ITENS A SEGUIR DEIXAR DE:

B Manler a documentaÉo de habilitação atualizada 1
Por Item e poÍ

ocorrencla

Cumprir hoÍário eslabelecido pelo contrato ou delerminado pela Fiscalização 1 Por ocoÍência
10 CumpriÍ deteÍminaÇão da FiscalizaÇe) para controle de acesso dê seus funcionários 1 Por OcoÍênda
11 Cumprir dêtêrminâÇão formai ou inslruÇão complementar da Fiscalização 2 Por ocorrência

PoÍ ilem

ocorrência

e por
12

Cumprir quaisquer dos ilens do conlrato e seus anexos não pÍevistos nesta labela de
multas, aús reincidência formalmente nolificada pela unidade íiscêlizadora.

3

13 Entreqâr â qâranlia contratual eventualmenle exiqida nos lermos e orazos esliouiados. 1 PoÍ dia

Parágrafo Sétimo - A sanÉo de multa podeÍá ser aplicada à Conkatada juntamente com a de impedimento de licitar e
contratar estabelecida no Caput desta cláusula.

ParágraÍo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Adminiskativo de Aplicação de Penalidade -

PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no 42.191/2015 e no Decreto Estadual n0 44.948/2017.

ParágÍaÍo Décimo - A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser
eÍetuado ao mntratado.

PaÍágrafo Dêcimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuÇâo direta da sanÉo de multa indicados no ParágraÍo
Décimo acima, o contratado será notificado para remlher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
Íecebimento da comunicação oflcial.

Parágrafo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no ParágraÍo Dêcimo Terceiro, o contÍatante encaminhará a multa
para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçoes excepcionais devidamente motivadas, efetuar a

retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNOA - DA RESCISÃO - A inexêcução total ou parcial do presente Conkato ensejará a sua
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ouregulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimplemento imputável à contratada - O mntratante poderá rescindir administrativamente, o
presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 lâ Xll ê XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à contratada direito a
qualquer indenização, sem prejuizo das penalidades pertinentes em processo adminiskativo regular.

Item D€scriÇâo Grau lncidência

1

Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisoíio como por caráer permanente, ou
deixar de providenciar recomposiÇàl complemenlar.

2 Por ocorrência

2
Fornecer informação perílda de íornecimento ou substituir material licitado por outro de
qualidade inlerior.

2 PoÍ ocorrência

3
Suspender ou inlerromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os fornecimentos

conÍatados
6

Por dia e por lareíâ
desiqnada

4 Ulilizar as dependências da ConÍalante para Ílns diversos do objeto do conlrato. 5 Por Omrrência

5
Recusaí a execuçáo de fomecimento deteíminado pela Fiscalizaçâo, sem molivo
justiícado. 5 Por Omrrência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico, lesâo
coÍporal ou consequências letais.

6

7
RetiraÍ das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou materiais de
mnsumo previstos em contíato sem aulorizaÇáo prévra.

1
Por itern

ocorrência
e por

Parágrafo Sêgundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualm
prevista no inciso XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.

mediante a ocoíência da hipótese
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Parágrafo Oitayo - As infraçÕes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias conidos a contar da
aplicação da penalidade, a Conkatada cometeÍ a mesma iníÍação, cabendo a aplicação em dobÍo das multas

coÍrespondentes, sem prejuizo da rescisão contratual.

Por Omrrência
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ParágÍafo TeÍceiÍo - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes; reduzida a

lermo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo QuaÍlo - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação processual vigênt.r. Artigo
79, lll da Lei 8.666/93.

PaÍágraío Quinto - Quando a Íescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.6ô6/93, sem que

haja culpa da contratada será esta ressaÍcida dos prejuízos regularmênte mmprovados que houver sofrido. Artigo 79
parágraÍo 2" da 1ei8.666/93.

PaÍágÍaÍo Sexto - A rescisão adminaskativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada. Artigo 79

parágraÍo 1" da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA oÉctml tencetRA - DAS DESPESAS Do coNTRATo - constituirá encargo exclusivo da mntratada o
pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato.

ParágraÍo Único: Serão da contÍatada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais, decorÍentes da execução do Contrato. Artigo 71 da lei8.666/93.

cLÁusutA DÊclMA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAÍr4ENTÁRIOS - As despesas decorrentes deste Contrato correrâo
por conta dos recursos a seguir especificados:

cLÁUSULA OÉcIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE tvt - A contratada responderá por perdas e danos que vier ac L

sofrer o contratante, ou terceiÍos, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da conkatada ou de seus prepostos,

independentemente de outras cominaçoes contratuais ou legais a que estiver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta

responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

CLÁusuLA oÉclMA SEXÍA. DOS ACRÉSClMos E suPREsSÔES - A quantidade inicialmente contratada poderá ser

acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei n" 8.666/93.

cLÁUSULA DÉclMA SÉTIMA " oAS ALTERACÔES - As alterações, porventura necessárias, ao bom, e fiel cumprimento do

objeto deste Contrato serão efetivadas na foÍma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Têrmo Aditivo.

CúUSULA oÉCIMA oITAVA - DO FORO - O Foro do presente Contrato serâ o da comarca de GravatíPE, excluído
qualquer outÍo.
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