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FUNDo MUNtctPAL oe seúoe

PREGÂo ELETRÔNIcO N. oí42020

PRocesso LrcrTATóRo N. oí6,2020

CONTR.ATO N.O 074/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
FUNDI MUNtctpAt oe seúoe DE cHA GRANDE E A
EMaRESA wtts1tt couÉncto E sEnyrços EIREU ME,
PÁRÁ OS F'I{S QUE SEESPEC'F'CÁ.

Aos 0ô (seis) dias do mês de novembío de 2020, de um tado o FUNDO tUlilCtpAL DE SAúDE OE CHÃ
GRANDE com sede e Íoro em Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - CentÍo - Chã Grande
- PE, inscrila no C,N.P.J./MF sob o n" 08.625.'167/000í-50, neste ato repÍesentado pelo seu Gestor e Secretário
de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileim, Casado, Comerciante, nomeado poÍ meio da PoÍtaria No 285/20'17
datada em 0110812017, portador da Carleira de tdentidade No 1,82ô.8'lZSSp/pE, CpF no 353.431.684-34, no uso
da atribuiçfu que lhê confeÍe o ORIGINAL, nesle ato denominado simplesmenle CONTRATANTE, e a empresa
Wilson Comércio e Sêrviços Eirdi tlE, inscrita no CNPJ sob o n' 22.265.37í10001.38, estabeteckia à Avenida
Vinte e Sete de Setembro, no 490 - Vl EbenezeÍ Gueiros - Saramandaia - lgarassu - pE, CEp: 53.ô20-6í5, neste
ato representada por seu represêntante legal, SÍ. Wilson Monteiro PÍates Neto, poÍtadoí da CaÍteira Nacional de
Habilit4ão n" 03796181225, expedida pelo Departamento Estaduat de Tránsito de pemambuco, cpF n'
057 .672.434-33, doravante denominada CoNTRATADA, pactuam o presente contralo, cu.ia celebrqão é
deconente do Procê§so Licitatório n0 016/2020 - Prsgào Elotrônico no 0í412020 - Ata de Regiíro de prêç!§
FIIS N' 005Í2020 - doravanle denominado PROCESSO e que se regeÉ pela Lei FedeÍal no 8.66ô de 21 <le junfro
de '1993, e modiÍic4ões subseguentes; pelos teÍmos da proposta vencedora, parte integrante d6te contrato; pelo
estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de diÍeito público, aplicandGse-lhes suplelivamente, os
pÍincípios da Teo[ia Geral dos Contratos e a disposiçoes de diÍêito privado; alendidas as cláusulas, ê condiçÕes
que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIilEIRA - DO OBJETO - Fornecimento paÍcelado de matedal de limpeza e dê§cartáveis
destinados a Residência Terapêutica, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e Hospital Geral Atfredo Alves de
Lima, conforme especiÍicações e quanüdades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato independente
de transcrição.

Parágrafo Primeiro - O presênte Contrato nâo poderá ser obieto de cess& ou transferêrrcia, no todo ou em paÍte.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - o obieto deste contrato destinase ao desenvotvimento das
alividades normais da Residência Terapêúha, CAPS, Hospital Geral AlÍredo Alves de Lima.

CúUSULA IERCEIRA - DO PRAZO - 0 presente Contrato vigoÍará até 3l de dêzêmbro de 2Om, contados a
partir de sua assinatura, podendo ser proíÍogado, nos lermos da legislação pertinente.

cLÁusuLA QUARTA - DO VALOR E CONDICÔES DE PAGAilEi{TO - Atribui-se a esse contrato o vator de Rl
16.791,70 (Dezêssds mil sêtêcentos e noventa e um roeis e setonta centavos) ÍefeÍente ao valor total do
ob.ieto previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade do peÍíodo mencionado na Cláusula Terceira, conforme
detalhamento a seguiÍl

Chã Grande
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Item E3pocifrcrção Unld. Qú!nt Matcs V.h( unitirto R3 V.lor tot lRl

02 Balde com 05 Unidade 05 ValonQs 25.@ '125,00

03
§anilíia ÍÍ83.o dê I 000 ml, s.*rÉÉ aqu@

aüvo d€ doío minilno do 2% @Ín vsliladê
Caixa 35- --{nto 10,000 350,00

AY. tôo Joré. n' l0l, Cônho, Chô GÍond.-PE, CEP 55.ó,.3á.qro l lal€{onc: 81 3537.1tao I CNpJ: .Ot9.8OôloOOl -90
Ê-molt oüvtooítapchogronda.pa-groy.àí I §i. wwv.chogroí!óa_p.. gtoy.bí
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212,

m€Ées Csim coín 12 íÍ8scc d€ 1000 rnl. Eí!üal8goÍn
co.n otulo dô idoflüfica€o, vÊlirade € procêdéncú

05 fu.od EnÍco 70% Crixa com 12 ft8scos d6 1.00oml Caixo 08 ValênÇg 30 00 240,00
08 Ayonbl om plá6üco (PVCIfo.Írdo 1.mMI Unid€d€ 12 BDE 4,7A 56,40

09

Bd*t8 dn poliroÍ'ihm dê alb donsiJadô (PEÂD), dtr
rGist&rla I iÍpqdo, p6rêd6s 6 tundo rcbrçadoo 0
fioduto d€ye E rêgisto do lnmoto, na oor Ezü,
cap«*Jad6 p6rÊ 15 libo§

Unrdade 08 casa 12.00 96,m

10
Bdd. - de pbslico, coo caproibdo d6 50 [to3, corl
blrpa. Unidâdê 06 laasa 25,00

11
B6kh phslho d aka dc ír€d com ceacihdo pea 15

iL6. Unidadê 07 lcâsa 7,00 49,00

12

C6ln Liquiia para fiso - principio âtivo solv€nte d6
gonobo, compGiÉo básica slbqlê, paÍsfna, fomd,
Doaanb, coírôoryanb, p€Ífumê o outaS §ôstÊncias
qulmicG p€íÍúlid8s, boí não yo6to* minirc 35% nd

€togo.ia p.mto uso, acondicbnsdo 6m frssco plástbo,

oax(a co.n 04 bomboflas coílbÍdo 5 lit6 cada. Proddo
loín Rooisto no llinieÉíio ds Sâúde.

Caixa 03 Valooça 50,00 150,00

13 Ckío liquido boíüon8 coín 5 lito§ Unrdade 02 Valflo(á 5,00 10,00

14

Co[Eí pláslira dGcaÍtâvd onl6ccionâda êm phlix
I!€iatq)b na ü b€nca ou tEnducila mêdindo 15 a 16

m de coípÍim€nlo O prcduto dovo soÍ isqlb dc
íIlaEbi8 osb.nhos, radE&r8s, d66flrlad6, r€baÍtqs
xr arêôbô. Embabds higienicamqlb efi süco phsü.o 6
lgoüaladas em .aixa do papolào. Âcondi/ronado
conhrmo a praro do f$*ranb do frxÍE a gar& i a

higiorE 6 intôgddâdê do prcdub Et6 seu uso. Â
údqg6m dov€Íá conty ôxb.name. e cs d€dc d€

donlii(aÉo, prccedê0cia o quantidado. Pacob com 50
Lrliàdos

Pacole 60 Císlal 2,00

l6

Copo d€6caôvd confucoilêdo com r6iÍE bÍppláslira
braÍE or.r úandúcide coín c?addsd6 miniÍrÉ de 180 ml ô

mâxima de 200 ml, Ínedirúo eroxirEdamqlb 7 cm d€
úâÍn€to m boca, 4,5 cm d6 diâíBto Íp fuÍúo o 8 an d€
allula- O§ ..p6 dêv6m sêr horlogônos, bênb6 d€
mabíüb êstanh6, bolh66, rsdEduÍas, tuÍ6,
d6ft.rl!âÉes. borda6 gfiadas oo lÉbabâs, nâo d€vem

Qr6ênbr sujiradês interng ou oxbÍEmglb.
AcoÍúicixlado co.rftÍÍn€ pax6 do íEbrirnb, om
ôrlüalagôm plástico na oâbG com 25 tiras com i00
unihdG caó, d6 Í.mB a garantir I higiêno e inbgÍidad€
do píodub atá s€u uso. A eÍüalagem dêvêÍà conter
odomanBft 06 dados do khoiifcação, procedênú 6
qu€nlidad€. DovgÍâ a!9ú6r a6 condi(F66 gorâi6 dâ NBR
1{865 ô NBR l32m da ABNÍ.

Câixà 04 ld€€l 53,00

17

sóre o produto ê vâlidade Produto redsfado m irs

D€ôhíobntô do eucalhb, caixa orn í 2 uniiadé,
aÍüahgem 02 liüos, contEndo ôdos do inÍoíÍfiaçoG Caüa l3 Valênça 260,0020 d

18

Metante om pinho cqr a@ Uact*àOa e g€íÍnidó,
rotrlo cqn 6s eÍ(Étcàs do minisÉÍio & saríê, Írasco
oom 02 lifG, .aixa ooín 12 unlhd6, eÍbalag6m com
dadoê de id€{rlificaÉo, validsde ê Eoc€dàcb e rEisro
no Mnistério da Saúde.

Caixa t3 Valença 28,00

19 D€sinfetsnl€ para piso coíroofibado 5 útos Unrdadê 08 Valencú 5,00 40,m
D@doíizadq âíüi€ítbl - aêrcssoi, m íragrâícis de
hvando ssvo, âlcod etilico, nitib d€ só(k) e água, êm
fiBco do afuminio.o.n 400 mlem.ab€.oíí 12 unihd6.
Podütc d Í€gieto no Mniôtàio da Sâúdo.

Câixa 10 65,002A

22

Etlbalsodn lho quentinha tómica, ílElsíial iropor,
carà.1€.i.licas adi.iríais com tâÍpa N" 8. Embalagonr
,oítl 1(ú uniHos.

Caixâ 45 CÍisEl 1575.00

24

Eeonja pâ6 limpea - lDo dl.oh hco, rÊo risca, modindo
no minÍno dg 1lô68x28 mm, coín fo.nEb ÍobngdaÍ,
o$uma d6 pofurehío bqso poliésE, íàra sinbtira,
rosim 6inÉti, o dr6iva, fla coí Eal. CaiE com 60
unideds

03 Scolh 17,00 51.00

Fhndr - 100% algodáo, rÉdirÉo 33x53cm, na co. lôÍania Undado 40 Sup6í 1,50 ô0,00
Fó5Íoro, coÍí€{cionado om m€dojm d€ pdmsi.8 qualidado,
âcóam6allo pêÍÍúí0, coín poalb órrsiva, lÍEdilüo Fârdo 05 PaÍôná 20,00 Ím,00

150,00

3ôí,00

Ultra 650,00

CãÍxâ

AV. Sõo Joié, n" I0l. Cenlro. Chõ Grondê-PE, CtP 55.ó3ó-(x)O llclêlonê:8t 3537.1t4,0 I CNPJ: I t.(X9-BOó/«)OI -90
t.moll ouylcrofl(}6chogtonóa pra.goy.bÍ | snc www.chogíondc.pCgov.Dí
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tproxirÉdaÍÍEnlô ô cín de .orprimsllo tobl.
Aaaldiciohado em caô(as rêsi8l€írbs coítloíúo

ryroximadamgntê 40 palí06. ÍÉÍIüdados em M com
20 m@s, de íorm6 a garanür a inbqíidado do podub âté
sqr uso. Â efiüabgsn d6v€rá conE oxbnameírlo os
fiG de d€í ificaÇão, pÍocedónqs 6 quanlidsdo

27

Guaúíqo dê ppol m€dindo 23 x 22 cm, bltlas !iÍpl€ô,
[so, m co. branca, aperix s 70%, íÍrodmo de 15 rxdf
Pacob com 18 uniiad6.

Pmte 06 0€manl9 0,80 4,80

29

Kit do Liq€za Prcí$bnal CsÍo Fúrcirlsl Amâi(ai
BaUe Doblô 30 litos - 2 a$as; Novo Csôo Td.s.ópbo
I ,40 m; H83b ÂÍfldican€ Rcfil Loop con cinb 3209; Pl8.a
Simliz.dor. Pbo tbhado; Pá Pop; Cmjl,lb MA Pó 60
cm.

Unidadê 11 Eotanin 300,00 3 300.00

30

Lã do Âço - coínpGto do âço câíboÍp, aoondioirado ôm
saco pláslico. frÍbohdo oÍn pacob dê 60 g coírtendo 08
Lütird6o sn hldo com 14 p€col€§.

Fardo 07 Assohn 14,00 98,00

31
üípa virros, i.bos dê 500 ml, aaondickradG sm csb€s
co.n 1 2 unidÊdes de pQdão deíibmêítb irenliÍ{adas Caixa 07 Valêrl§a 20,00 140.00

Liírpador multiuso, coíposiÉo: linaí aquil b€nzeio
srlíolElo dô sodio, l€Ílseúvo rÉo ixtico, alcaliniz8nb,
lequ€stante, 8ollàilizanb, óter Oliólioo, álcod, peítuno e

ilus, êm tubo6 de 500 ml êm caixa com 12 unidsd€s.

Caira 18 Valerç6 18.00

33
)acomodgÍ o saco d6 lixo

úxoim plóstca 30 lib6 oFodd (olüo inEno paÍa
Unidod€ l0 lcasa 33.00 330,00

34
parÊ

)

LixdE pblica 50 lit6 olodd (c/a.o inbnlo
acomodar o soêo de lixo

Unicâdê 13 lcasa 60,00 780,00

35
pá do lixo plastics de poliÍtpilom, dircnsão
128§coípr2l slsrox87slt.)fi n.

Unidâde 10 Pemâmbu@ná í,50 15.00

36
hib psra higi6íê bucal om Ínad6ka, ôm tcrnâb rcli(p
com 06 .Ín, 6rdo com 25 c€ixinhs corn 1 m uúJad6.

Fardo 03 Paraná 7.00 21 00

37
Pam & dúo para limpaE - mcfido 67É9.m. atí6Bro,
aloodáo.

Unidâde 60 Suppêr 1,80 108,00

39

Ped sluminio sn rolo Ínedindo 30 .ín de hígrra o Ím m
dô co.rpriÍnqrlo, drüabdo eín caixa dê peêláo, sm
furc6 ou dnab & oÍda.lo. Acorüidoirdo coíÍoíÍrp a
pÍoo do bricanb dê hma â gdÊnlÍ 8 hgiqb o
inbgridade do produlo ató §9u uso. Â eíúahgôm dEJ€rá
coírt€Í oxabmqlb 6 dados d6 idêílt'ficaÉo, pÍocodóncia

e qurntidads. Caixa coín 25 rolos.

CBixâ 04 BOE 75,00 300,00

Papd filmo, írEkriâl PVC, conpriÍnênlo l5M. h€uE 28
crÍ, Rolo, lht€Íid Pdi]ícplqro. Rolô 45 500 225 0040

41

@ higiêírico coínuin - foha sitrples, gofado, ssm
picot6, n6 cor natutEl, m€dido 40mx10qn. coínpclo de
blss Ír9tuÍais o pa.Es de popd, fudo com 16 pacohs
cdlbndo 4 rolos cada pa.o&.

F6Ído 40 Lpp 30,00 1200,00

42

P+d hbi&lico ê boa qua[aeae - Uú tpta, goíndo,
pirbdo, m co. branca, Ít€dindo 4onD(l&m, perfumado,

§Êan aBl€vo, coíposb d€ frras cdubsi:as, ílatuÍai§,
srcelo aparls de papel, tr-ü€b midiído Om(loon,
êÍüalâg€rn co.n boa visàilidadê do produlo, íado com 1 6

laoolos co.rt6ndo 4 rdoô csda pacote.

Fardo 60,000ams

43

PeC T@lha .do dê 22 .fl, bdo com 24 Ídc medirdo
14 cÍn x 22 (IÍ câda tbhs dills pilbda e gúada. lm%
rslulÉ

Fârdo 35 Brasil6Ío 60,00 2 100,00

44

Pastilha (Podrâ) SailáÍia - csn +íoxirEdameob 35 L
com §upoÍlo plà§tico, om caixa indiyidrrâI, rom arotm6
diye€os. Com rêgiúo ou müfcaÉo do mnistÉíio dâ
Saud6. vdiôd6, iírdicáÉo do uso ô ôb d6 btu Éo
ê6bmpada no íotulo do pÍodutc.

Llni&de ua ValeiTa 1,m 288 00

45

Polilor de âluminio - conpoeto por fxpoat vo anmrco,
aci(tubotê, tdEoslivo não (hioo, princirio âlivo ri(*lo
8dónico, acondicirhrdo om fàsco pláslico d200 ml.
Caô@ d12 unkbdes.

Caixa 15 Val6nça 13,00 195,00

46 PrêndêdoÍ ê roupa pâcotê @m 12 uniJada6 Pacot6 10 Paraná 1,00 10,00

48

Rodo paÍE piso com cóo oín maêir8 loststêí1lo e
levo§tilo coín plás1ico, b€se om pbslico Ínedindo 45 .rí,
coín làminâ dê bo.rocha dtpla do sxQboto durúilidsdê ã
boaradla deve ultÇassar a bâ66 en rlo minirno 25 mm

Unidaê PêÍrembucânâ 2.84 84,00

AV. 3õo Joré. n' l0l. Cênt
Ê-mr

hó Grondê-PE. CE?
crofÍr§choor§?1<,a. Da

55.63ô-q)O I lelelonc: 8l 3537. t laO I CNPJ: I L0t?.80ó/q)Ol -90
,.gov.bí 5íc www.chogÍondê.pc.gov.DÍ
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PaÍágrafo ftimeiro - 0s pagamentos seÉo eíetuados mediante cÉdito em conta conente da contratada, poÍ
oÍdem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento deÍinitivo, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilit4ão e cso não haia Íato impêditivo para o qual tenha conconido à
c0ntratada,

Parágrafo Segundo . Os pagamentos serão realizados integralrnente, em conespondência com os pÍodutos
sÍetjvamenle entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro . A nota Íiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraia do Fundo
Municipal de saúde de chã Grande/PE, Localizada na Avenida sáo José, n" 101, centÍo, chá Grande/pE.

Parágraío Quarto . Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar

a) CeÍtiÍEado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovaodo regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS

W

49 Côixa 10 Guarani 45.00 450,00

50

§ááo em po - pdncipio atvo shuil bênz€no sulfunato d6

Fodio silicsb do sodio, cáàonato do sódo, tod dê Etivos

Frnimo do 8,0%%. ph=11,5 rnaxmo, sdução 1% plp,
pigÍn€nto6 6 outas subsüncias p6.rÍÍtidas, acodidorEdo

lom eaco d86too contêndo 500 graíms, o sr6 coítdçGs
pevoÍâo astaí dê acorúo oom a {roed',çào irs 1rg). (pod.

P74/98) CaDe d20 uni&de3

Caixs 15 Absolule 20 00 300,00

51 lsóooêb ad'rllô 90 o. Caixa coni i2 uniiaOo. CáD€ 01 Even 7,00 7,00
52 Fóoo€te Liqurdo 500 ml LJnidado 2A Vabrá 1,50 30 00

para ixo - do polioüleno, coín capsciirde de 'l

53 ilÍ06, m coí prohiazul. suâs cordiÉê3 devêaáo Esbr
com a ABNT FaÍdo com 125 unidâd€g

Fardo 30 PlaícônteÍ 10,00

pars üxo - d6 polioiilerlo, co.n qaodrdô d9 1

54 , na coí preb/azul, suas coídiÉos ddorão 6sbr
co.n a ÂBNÍ Pacoto com 250 unirsdG

FaÍdo 08 Plastcrnter 7,00

55

pora Lixo - dô poliotiLno, co.n c+acftlado dg
m c0í pÍBb/azul, e sJas oond(r€6 devoÍâo oslar

com a ÀBNT Pacolê com 250 uniradê6.
Fardo 08 8.m 64,00

para Uxo - d6 pdie!]€no, corn cÇ6úrad€ de
56 , na @í plêdazul, suÊ6 condigoss d6yêráo êsbr

coín a ÀBNÍ Pacoto com 250 unihdo§
Fardo 08 Plastcenlsí 12,00

57
Plàstico dn bobina pore 5 kg 25x35sn 8ôina

000 uordad€6
Eobina 03 Plastcenlêr 12,00 36 00

58
plástco pârE lixo hospihbt na cor hEíEâ

100 liüos Com 100 unk ad€s
FaÍdo l5 Plaslc€nt6í 18,00 270.00

59
plàíico psl8 liro hospitahr na coí hanca

30 litos Coín 100 uni&d€§ Fârdo 08 Plaslc€otêr 700 56,00

60
pláslic! psla liro hoeítshí na coí braíEa

60 lihos Com 1OO unibd€s FaÍdo 08 Plaslcêoter 9,00 72,00

6l do6cartáv6l de 180 ml Unrdádô 1.500 Cnslal 0,03 45 00
as6our€ dê nylon - VÂSSOURA, doftiEtira,
nimas: cÊpa om polbropikE medhdo: 26 r 5 x 5

62
fircnto x largur6 x €sp6ssula), coín 200 cqüs

. com c6ÍdEs de pdiropihno, rEda. tho lEa,
210 g, cdo dê ÍlEdeir8 ra'r6tih

do alta r06cá eíÍt

Unid€d€ 25 Pêímmbucem 4.00

63
do piaçava .abo ôm mad€im. basê

22 dimonsôês minirÍEâ de 25 crn
Unidade 4,m 1m.00

UniCadê 15 PêÍnambucana 1,90 28,50

expedida pela SecÍetaria da Receita Federal do Brasil;

Chã Grande

Fáao anrreh eín tóbb mO graí€s, @.nposi*
pàsica, caôonsto de údio, coÍanto .sóorEb de cátcio

l66p€cilicaçô6 úsnb ê áglE oomum e{úabdo em 9s«
pÉstico dê 200 gÍaÍrEs, onúsl6g6ns coôbndo 05 (ciíEo
!niH6. cáiE cdn 50 uni.íâd6s

300,0c

56,00

3C

d€ Plaslcentôí

100,00

ÍelangulaÍ
P6riarÍbucan6

Ivsoura paÍE vaso radtário - ottiú para finpoza, oom
61 llrd6 do nylm; po.a lhpqâ om gsat, cúo 6m ptàsrico

hodindo í7 m. aDmxiÍEdamonb

AV. tõo Jorê. nn l0l, CenlÍo, Chô Grqnde-PÊ. CEP 55.ó36.000
t.motl ouvlaroío€,chogÍonóc.Írc.gov.bí

Iêlêlonc: 8l 3537.1 l{O i CNPJ: I I .(X9.80ó/000t .90
Salê wwY.ch€gÍondG.pê.goy.bt
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c) Certidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
compÍovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justha do TÍabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede dacontratada.

Parágrafo Quinto - 0 pagamento será realizado, apos a apresentaç& pela Contratada da nota Íiscal
devidamente preenchida e indicaçfu do banco, agência e conta bancária da empÍesa que receberá o valor do
objeto.

Parágrafo Sexto . Não haverá, sob hiÉtese alguma, pagamento antecipado.

ParágraÍo Sátimo . Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatáda enquanto pendente de liquidaçâo qualquer
obrigaçáo. Esse íato não seÉ geÍador de diÍeito a reajustamento de preços ou à atualiz4ão monetária.

Parágraío Oitavo . A nota Ílscal que Íor apresentada com eÍTo, ou observda qualquer ciícunstância que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para coríeção e nesse cÍso o prazo previsto no
paragraÍo primeiro será intenompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a paÍtir da
respectiva regularização.

Parágrafo Nono . Evenluais atrasos nos pagamentos imputáveis à contÍatada náo gerarão direib a qualquer
atualiz4ão.

Parágrafo oécimo - A adjudicatáÍia náo poderá apresentar nota fEcalfiatura com CNPJI\,F diverso do Íegistrado
no Contrato,

Parágraío Dácimo PÍimoiro - Deverão estar inclusos rrcs preços apresentados todos os gastos do fÍete,
embalagem e todos e quaisquer tÍibutos, seiam eles sociais, trabalhistas, previdenciáÍios, fiscais, comeÍciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALTZACÃO tC['lETÁRn. ocorendo atraso no p4amento, e desde que para
tanto, a contratada não tenha conconido de alguma Íorma; havêrá incidência de atualizaqâo monetária sobÍe o
valor devido, pela vari4âo acumulada do IPCA/IBGE ocoÍrida entre a data Íinal prevista paÍa o pagamento e a
data de sua efetjva Íealiz4ão.

cúusuLA sExTA . DO RFÂTUSTE - Não será concedido reajuste ou coneção monstária ao valor do contráo.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilibÍio ecoÍ6mic&ÍinanceiÍo lnicial do Contrato, mediantê a
superveniência de Íato imprevisível nos termc e forma e§tabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.66683
mediante provoc4ão da contratada, cuja prctensâo deverá eslar suflcientemente comprovada atravás de
documento(s).

cúusulA sETlitA - oA ExEcucÂo Do oBJEIo Do CONTRATO - Os pÍodutos dquiridos deverão ser
entregues no Fundo Municipal de Saude de Chã Grande, situado na Avenida Vinte de DezembÍo, n' '145, Centm,
Chã Grande/PE, ocasião em que será pÍocedida a conÍeência dos pÍodutos entregues, e a veÍificaçâo se está)
de acordo com as caracteristicas e quantitativos descritos na Ordem deFomecimento.

Parágrafo Primeiro: Os pÍodutos deverâo ser entregues em até 72 (sstqlta o duas) hora§, contados em diag
úteis, e do Íecebimento da Ordem de fomecimento, emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, no
horário de 07h00min as í3h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidos definitivamente apos a verifnaçâo da qualidade e quantidade
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Parâgraío Terceiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser irrÍeÍior a 06 (seis) meses contados a partir
da data de entÍega dos Íespectivos produtos solicitados na ordem de Íomecimento emitida pelo Fundo Municipal
de Saúde de Chã Grande.

Parágr8fo Quarto: O transporle, carga e a descarga dos produtos coÍÍerão por conta da Contratada, sem
qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande/PE.

Parágraío Quinto; 0 recebimento provisorio ou deÍinitivo do serviço e do ob.ieto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da inconeta execlçâo do contrato,

Parágraío Sexto: A Contratada ficará obrígada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à
especiÍic4ão do Anexo ll/OÍdem de FomeciÍrEnto, sem que isto acaÍÍete qualquer ônus à administr4ão ou
importe na relevârrcia das sançôes prevtstas na legislação vigente. O pÍazo para entrega do(s) novo(s)
produto(s) será de alá tl8 (quarenta ê oito) horas contadas em dias útds, a contar da notificaçâo à
contratada, às suas cuía§, Bom prquízo da âplicação daspenalidadês.

ParágÍafo Sétimo: 0s produtos s€Íáo recebidos de nx)do imediato e deÍnitivo, sendo de responsabilidade do
fomecedor beneÍiciário os padrÕes adequados de segurança e qualidade, cabendGlhe sanar quaisquer
inegularidades detectadas quando da úilização dos mesmos.

Parágraío Oitavo - Será designada a servidora Claudiane ilaria da Silva, Assessora Especial, matricula
944761, como GESTORA DO CONTRATO e o servidor Renato João dos Santos, Serviços Gerais, matricula
344ô11, como FISCAL D0 CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e Íiscalização da entrega dos
podutos, anotando em Íegisüo pópÍio todas as oconências Íelacionadas à execuçâo e determinqão, tudo o que
Íor necessário à regularizaçfu de Íalhas ou deÍeitos obseÍvados na exect4ál do Contrato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontrataçel depende de autorizqão prévia da
Contratanle, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualiÍicação técnica, além da
regularidade ,iscal e trabalhista necessáÍios à execuçâo do obieto.

Parágrafo PÍimêiÍo - A Contratada, na execução do contÍato, sem pÍejuizo das responsabilidades contratuais e
bgai§, podeÉ subcontratar parte do obieto deste termo de refeÍÊncia, ale o limite máximo de 30y0, com pÍévia
autorizqâo do Fundo Municipal de Salrde de Chã Grande/PE.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipotese de subcontrat4âo, pêÍmanece a Íesponsabilidade integÍal da
Contratada pêla perÍeita execução contratual, cabendclhe Íealizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontrataçe), bem como responder perante a Contralante pelo rigoÍoso cumprimento dõ obrigações
contÍatuais corespondentes ao objeto da subcontrataçfu.

CúUSULA NONA - DAS OBRIGACÔES DA CONIRATADA - É TESPONSAbiIidAdE dA CONTRATADA A
execução obieto contratual em estreita observância da legisl4ão vigentê para contratações públicas, as
especmc4ões técnicas contidas no editale seus anexos, bem como êm suas pÍopostas, assumindo integralmente
as seguintes obrigaçôes:

a) Fomecer o objeto no prazo e na ÍoÍma de entrega êstabelêcidos no Termo de ReÍerência e na proposta,
com indicaçôes reÍerentes à maÍca/fabricante, Írcando su.ieita à multa estabelecida no contrato, bem como
i§ pÍescÍçÔes da Lei d6 Licitaçôes e Contratos Administrativos, Íespondendo pelas consequências de sua
inobseÍvância total ou parcial;

,lt . ,L.. lt tÍ.r(

b) Manterse, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilid
assumidas, com as condições de habilitação e qua,ificaqâo exigidas no Têrmo

com as obrigações
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c) Atender ao chamado e/ou à coneçáo do deÍeito dentm do prazo estâbelecido neste imtrumento. A Não
realizqão dentro do prazo, a Contratda estará sujeita à multa estabelecida nocontrato;

d) Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acéscirnos ou supressões do Íomecimento ora
contratado, que porventura se fizeÍem necessários, a critéío daContratante;

e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos oconidos no transporte dc obietos,
qualquer que seja sua causa;

Í) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extrcordináÍio ou anormal que ocoÍÍer no
Íomecimento do objêto contratado;

g) AÍcar com todas as despesas decorÍentes de uma eventual substituição do obieto, em caso de
reposhão do mesmo;

h) Prestar esclarêciÍrEntos ao Contratante, quando solicitado, no que for referente à entÍega e a quaisquer
oconências relaiondas aos produtos;

i) Assumir lntqral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a teÍceiros no
Íomecimento ora ajustado, não excluindo ou íeduzindo tal responsabilidade à íscalizaçfu ou
acompanhamento realhado pela Contratante.

i) Assumir responsabilidade por todos os gaslos com encargos previdenciários e obrigaçóes sociais
pÍevistos na legisl4ão social e trabalhista em vigor, obrigandlse a saldâlos na época pópria, vez que os
seus empregados não manterfu nenhum vírrulo empregaticio com o MUNICIPtO.

k) Responsabilizar-se por todos os encaÍgos fiscais e coÍnemiâis rêsultantes desta contrat4ão.

l) Responsabilizar-se pelo Transporte do pÍoduto obieto do presente Contrato, e todos os ônus, relatrvos
ao fomecimento, inclusive frete, desde a oÍigem até sua entreoa no local de destino, bem como cumprir, as
normas adequadas relatlvas ao tÍanspoíte do produto obieto do presente teÍmo;

m) EntÍegar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física;

n) Responsabilizar-se por quaisquer multõ ou despesas de qualquer natureza em deconência de
descumprim€nto de qualquer cláusula ou condição do contralo, dispositivo legal ou rêgulamento, por sua
paÍte;

o) ObservaÍ rigoosamente todas as especmcações gerais, que oÍiginou esta contrateão e de sua
píoposta;

cLÁusuLA DÉclMA - DAS OBRTGACÔES DO CONTRATANTE - São obrigaçôes do Fundo Municipat de
Saude dê Chã Grande/PE:

.) Recebêr o objeto nas condições estabelecidas neste Contrato.

b) VeriÍicar a confoÍmidade dos bens recebidos com as especiÍicqôes

tlt\. ,iÉ Ü.t|.r,.

e da pÍoposta para Íns de aeitação e recebirnento deÍinitivo
no Termo de ReÍerência

p) Manter númerc teleÍônico e email atualizados de escrilório ou Íirma para contato e inteÍmediação iunlo
à contratante;
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c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre impeÍtuiçôes, Íalhas ou inegulaÍidades veÍiÍicadas no objeto
fomecido para que seja substituido, reparado ou conigido.

d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigaçôes da Contratada através de servidor responsável
designado.

o) Eíetuar o pagamento à contratada no valoÍ corÍespondente ao fomecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos neste Confato.

í) Fomecer atestado de capacidade têcnica quardo solicitaÍo, desde que atendidas às obrigaçoes
contratuais.

g) A Administração não resporúerá por quaisquer compromissos assumidos pêla Conüatada com
teÍcelÍos, ainda que vinculadas à erecução do contrato, bem como por qualqueÍ dano causado a terceiros
em decorÍência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

CúUSULA OÉCtmA pnmenA - DAS PENALTDADES - O descumpÍimerrto, totat ou parciat, de quatquer das
obrigações ora estabelêcidas sujeitarâ a contratada às sanções pÍevist6 na Lei 8.66ô/93, garantida ampla e
pÍévia defesa em pÍocesso administrativo.

Parágrafo Primdro - Pelo inadimpbmento total ou parcial, no cumprimento das obrigaçôes assumidas, a
contratada Íica sujeita às sançôes previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.ôô6/93, e ao pagamento de multa, nos
seguintes termos:

I - Pelo atraso no ÍomecimeÍto, em rel4ão ao prazo estipulado: 170 (um por cento) do vahr do Íomecimento,
por dia deconido, até o limite de i0/o (dez poÍ cento) do valor doÍomecimento;

ll - Pela rêcusa em iniciar o Íomecimento, caracteÍizado em cinco dias apos o vencimento do prazo
estipulado: 100/0 (dez por cento) do valoÍ do íomecimento;

lll - Pela demora om corÍigir falhas no fomecimento, a contar do segundo dia da data da notiÍic4áo da
reieiçáor 2/ô (dois por cento) do valor do Íom€cimento, por dia deconido;

lV - Pela rêcusa da contratada em corÍigir íalhas no Íomocimento, entendendlse como Íêcusa no
Íomscimonto náo efetivado nos cinco dias que se seguiÍem à data da rejeição: 10olo (dez por cento) do valor do
íomecimento;

V- Pelo não cumprimênto de qualquer condição lixedes no Edital, e não abrangida nos iÍlcisos anteÍiores: 1%
(um por cento) do valor contratado, paÉ cada evento.

Parágrafo Segundo . As multas estabelecidas nos incisos anteriores podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limltado a 10% (dez por cento) do valor Contrato, sem prejuizo de pêrdas e
danos cabiveis.

ParágraÍo Tercdro - O contrâtante podeÍá descontar, dos pagamentos poÍ\,entura dêvtdos à contratada as
importâncias alusivas a muttas, ou efetuar sua cobrança mediante inscÍição em Divida Ativa do Município, ou por
qualquer outra forma prevista em Lei.

Parágrato QuaÍto - A autoÍidade municipal competente, em caso de inadimplemento da contratada, deverá

N

cancelar a nota de empenho, sem prejuízo da penalidades relacionadas nêste

c-
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Parágrafo Quinto - O valor da multa deverá ser recolhido à Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grande/PE, situada na Avenida São Jose, no 101, Centro, Chã Grande/PE, no prazo de 03 (três) dias, a cofltaí da
data da notiÍicação da penalidade.

ParágraÍo Sexto - Qualquer contest4fu sobre a aplicação de multas deverá ser Íeita por escrito.

Parágrafo Sátimo. Ficará sujeito a penalidade prevista no art 7t da Lei Federal no í0.520/02 (impedimento de
licitar ê contratâr), sem prejuízo das mult6 previstas no Edital, no ContÍato e nas demais cominqões legais, o
contratante ou licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com
as hiÉteses a seguir:

a) Não celebrar o contrato;

b) Deixar de entÍegar ou apresentar documentação íalsa em lugaÍ de documentefo legitima exigida para
0 certalE;

c) EnsejaÍ o retaÍdamento da execuçâo do seu objeto;

d) Não mantiveÍ a proposta, ÍalhaÍ ou Íraudar na execução do contrato;

e) ComportaÊse de modo inidôneo ou cometer Íraude Íiscal.

Parágrafo oitavo - As sançóes e penalidades previstê nos itens antecedentes serão aplicadas pelas
autoriddes competentes, assegurados ao contÍatado ou ao adjudicatário, o contraditório e a ampla deÍesa,

CúUSULA DÉOirA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do presênte Contrato ensejará
a sua rescisáo, com as consequências conffiuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimoleíngrto imoulávol à contratada - 0 contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente Contralo nas hiÉteses previsias no artioo 78 la Xll e )0r'11 da Lei 8.ô66/93 sem
que caiba à contratada direito a qualquer indenização, sem prejuizo das penalidades pertinentes em pÍocesso
administrativo regular.

ParágraÍo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, medíante a ocorÍência da
hiÉtese píevhta no inciso )0úll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - 0 presente Contmto poderá ser rescindido amigavelmente, por eordo entre as partes;
íeduzida a termo no pÍocesso de licitqão, desde que haja conveniência para a Administr4ão. Artigo 79, ll da Lei
8.666/93.

Parágraío Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido .iudicialmente nos termos da legislqão processual
vigenle. Artigo 79, lll da Lei 8.ô66/93.

Parágrafo Sêxto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escÍita e fundamentadal
Artrgo 79 parÉ4rafo 1" da Lei 8.666/93.

\

Parágrafo Quinto - Quando a rescisão oconer com Íundamento nos incisos Xll a )0/ll do artigo 78 da Lei /
8.666/93, sem que haia culpa da contratada será esta Íessarcida dos prejuizs Íegularmente comprovados eue ty'
houver sofrido. Artigo 79 parágraÍo 2 da Lei 8.666193. I
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Cúusut-l oÉCml rencetnq - DAS DESPESAS DO CONTRATo - consrituirá encargo exctusivo da
contratada o pagamento de tributos, taffas e despesas deconentes da execução do obieto deste Contrato.

ParágraÍo Único: Serfo da contratada todas as despesas deconentes de encargos trabalhistas, previdenciários,

Íiscais e comerciais, deconentes da execução do Contralo. AÍtigo 71 da 1ei8.666/93.

cúusulA oÉcrun eumu - - As despesas deconentes deste
Contrato corÍerál poÍ conta dos Íecursos a seguir espêciÍicados: rgão: 8000 - Secretaria de Saude - Unidade:
8002 - Fundo Municipal de Saude - Atividde: 10.302j0142$52 - Manutençâo das Ações de Assistência de
Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de
Consumo,

CúUSULA DÉCmA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada Íesponderá poí perdas e danos
que vier a soÍter o contÍatante, ou terceiÍos, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou
de seus prepostos, indepêndentemente de outr6 comin4ôes contratuais ou legais a que estiver sujeita; náo
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

cúusulA DÉcltA sExTA . Dos AcRÉscHos E supRESsôEs - A quantrdade iniciatmente contratada
poderá ser acÍescida ou suprimida dentm dos limites previstos no parágrafo primeiío do aítigo 65 da Lei no

8.666/93.

CúusULA DÉclttA SÉfmA - DAS ALTERACôES - As atteraçôes, porventura necessárias, ao bom, e Íiet
cumpÍimento do ob,ieto deste Contrato seÍão efetivadas na Íorma do aÍtigo 65 da Lei 8.666€3, atraMés de Termo
Aditivo.

CúUSULA DÉOMA OITAVA - DO FORO - O Foro do presente Contrato será o da comarca de Chã Grande,
excluido qualquer outÍo.

E, por estarem justos, e acordados, Íirmam o presente Contrato em quato vias de igual teoÍ, e para um so
eÍeito legal, na pÍesença das que também assinam.

'hr,ssoâc,lí; !-* PKJairo Amorim Paiva
cPF/MF N0 353.43í.684-34

Secretário Municipal dê Saúde
CONTRATANTE
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