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FUNDA MUNICIPAL DE SAIIDE
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pRocEsso ltcltltóRro r{ô 019f202i

COTiITRATO FMS N.O 079N022, QUE EIVTRE S' CETEBRÂTI FUNDO
MUNtctpAL or seúor DE cH,Ã G&{ruDE E A EüpresA aRúRolca
FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Í'OSP'IÁI-ÁRES EIRELI ITE" PARA
OS F,,VS QUÊ SE ESPEC'F'CA.

Aos 17 (dezessete) dias elo mês de março de2022, de um lado o FUttDO iltUlllClPAL Oe UÚOf DE CHÃ GRAIDE com sde e tuo ern
Pemambuco, tocalizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Châ Grande - PE, inscrita no C,N.P.J./MF sob o n0 08.625.16710001.
50, neste ato repÍesentado pelo seu Gestor e Secrctário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomedo por
meío da PoíEÍia ilÔ 285/2017 ddada em 01/08P017, poÍtador da Carteira de ldentidade tf 1.826.812/S§P/PE, CPF rf 353.431.684-34, no
uso da aúibuiçáo gue lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente CONTRATAIITE, e a empresa Clrúrglca Famed
Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n" 10.978.í06/000í.18, estabelecida à Rua Arezzo, S/No -
Loia2-LoteRoeaDltáilia-Quadral-Lote3iA-AgamenonMagalhães-lgarassu-PE,CEP:53.640-146,nesteabrepresentattaporsua
representsnte legal, Sra. Rayanne Sil'ra Lins, portadora da CaÍteira de ldentidade n' 9.222.252, expedida pela Secretaria de Dehsa Social
d0 Estado de Pemambuco, CPF n'711.795.47446, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o pÍesente Contrato, cuja cebbr@
ê deconente do Procegto Licitatório no 019/2021 - Pregâo Eletrônico no 019/2021 - Ata de Registro de Preços FÍrlS no 056rfl2í -
doravanb denomindo PNCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e nudirin@es subsequentes; pelos
termos da proposta vencedora, parte integrante dêste contrato; pelo estabelecklo no Edttal ê seus anoxos, pelos praceitos de direito público,
aplicandoseJhes supletivamentê, os princípbs da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçoes de direito prtvado; atendidas as cláusulas, e
condiçoes qtre se enunciam a seguir:

CúUSULA PRlltElRA - OO OBJETO - Fomecimento parcelado de Material Mádico Ciúrgico e lnstrumental Cirurgico, para suprir as
necessidades da Residência Terapêutica, Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, Hospital Geral AlÍredo Alves de Lima, SAMU - Servíço
de AtendimeÍ[o Médio de Urgencia e Uniddes <te Saúde da FamílÍa - USF, mnforme especiÍoages e quantidde irdk;arto no Anexoll,
parte integrante desb conffio independente de banscriçã0.

Parágrdo Primeiro'O presente Contrdo não podaá ser objeto de essão oti transferêrrcia, no todo ou em parte.

cúusulA SEGUIIDA - DA FINALIDADE - O obleto dest8 contrato destina-se ao desenvolvinEnto das atiyljades normais do Fundo
MunicípaÍde Saúde, através do Hospital GeralAtíredo Alves de Lima.

CúU§ULA TERCEIRA - DO PRÀIO - O presente Contrato vigorará até 3l de dezembrc del}D.,contados a peÍtiÍ & sua asinatura,
podendo ser prorrogado, nos termos da legislaçto pertinente.

cLÁusuLA St ARTA - DO VALOR E COilDICÔES DE PAGATTENTO - Atribui-se a esse conffio o vabr de R$ 1.264,00 (um mit,
duzsntos s se§üenta e quatro reais) mferente ao valor total do objeto previsto na Cláusula Prineira, para a tohlittade do periodo
mencionado na Cláusula Terceira, mnÍorme detalhamento a seguir:

ITEM. PARA DE PEQUENO PORTE

f!Éqr.to Primelro'Os pagamentos serão eÍetuados mediante crálito em conla conente da contratada, por ordem bancária, em até 30
(trinta) dias mnsecutivos, a contar do recêbimento definítivo, quando mantidas as mesmas condiSes inhiais de habílítação e caso nâo haja
fato impditivo para o qual tenha conconido à contatada.

ftráerafo Segundo' 0s pagamentos serão realizados integralmente, em conespondência com os produtos eÍetivamente entregues no
mfu anHior ao do paganento.

ParágraÍo Terceiro ' A notr fiscal devidamente atê§tada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grarde/PE, Localizada na Avenida Sâo José, n. 101, Centro, Chã GrandelpE.

Valo s íR§)IIEH mÂRcÂ
Total

,5
x 1', bisel curb trifacetado, coneç{or luer lock em
pl&{íco, protetor plástico, conr sistema segurança
segundo NRl32, estêÍil, dêscaÍlávd, embalagem

hipodérmica, aço

100 unidades.

Descarpack 8R0397502 100 Caixa 12,U 1.264,00

PaÉgrafo Quarto - fur ocasifo do pagamento a contratada deverá apresentar:

DESCRTçÃO CÓDGO UND.
Unitário
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a) Certifrcado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;

U) CertiOm Negativa de Dtábitos Relativos a Tributos Federais, Dívlda Ativa da União e INSS, expedida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil;

c) Certidtu llegativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a inexÍstência de

débitos inadimplidos pêrante a Justiça do Trabalho;

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede dacontratrda.

ParágraÍo Quinto - O p4amento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal devidamente prcerrchida e indicaçáo

do banco, agência e conta banúria da empresa que receberá o valor do objeto.

Parágrafo Sexto - Não haverá, sob hipótese a§uma, pagamento antecipado.

ParágraÍo Sétimo. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obngação. Esse fato não

será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com eno, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento, seÉ

devolvida à contratada, paÍa coneção e nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiro será intenompido. A contagem do prazo previsb

para pqamento será inicida a partirda respectiva regutarização.

Parágrafo tüono. Eventuaís atrasos nos pagamentos imputáveis à contatada nâo gerarão direito a quaQuer atualizacrão.

ParfuraÍo Décimo - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscaUfahrra com CNPJ/MF diverso do registrado no Confato.

Paúgrafo Décimo Primeiro. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete, embalagem e todos e quaisquer

fibutos, sejam ehs sociais, tabalhista, previdenciários, fiscais, comeaiais ou de qua§uer outra natuÍsza resuthntes da execu@ do
conrato.

CúUSULA QUlilTA - DA ATUALIZAGÃO ilONETÁRn - Oconendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a contratada não

tenha conconido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulda do
IPCIüIBGE oconida entre a data Íinal prevista para o pagamento e a data de sua eíetiva realização.

CúUSUIâ SEXIA - DO REÀTUSTE - Não será concedido reajuste ou coneçâo rnonetária ao vahr do Contrato.

PaÉgraÍo Único - Fica msegurado o reequilíbrio econômicofinanceiro inicial do Contrato, mediante a supervenÉncia de fato imprevisível

nos teÍmos e furma estabebcida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensão deverá estar
suÍicbntenrente comprovada através de documento(s).

cúusuLA sETltulA - DA ExEcucÃo oo oBJETo Do cot{TRATo - os produtos adquiridos deverão ser €ntregues no Fundo
Munbipal de Saúde de Chã Grande, situado na Avenida Vinte de Dezembro, n" 145, Centro, Chã Grande/PE, ocasião em que será
prccedida a conferência dos produtos entregues, e a veríficação se estão de acordo com as característÍcas e quanfutivos descritos na
Ordem deFomecimento.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias conidos, e do recebimento da Ordem de Fomecimento,
emitida pelo Fundo Municipalde Saúde de Chã Grande, no horário de 07h00min as 13h00min.

Panigrafo Segundo: Os produtos serão recebídos definitivanrente após a verifcação da qualidade e quantidade dos produtos e

consequente aceitaçao, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, nâo poderá ser inÍerior a 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega dos
respectle produtos solicitados na Ordem de fornecimento emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande.

Paragrafo QuaÉo: O transporte, carga e a descarga dos prodúos conerâo por conta da Contratada, sem qualquer custo adicional

solicihdo posteÍbrmentê ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande/PE.

Parfuralo Quiilo: O recebirnento provisorio ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabiliríade da Confatda pêbs
prejuízos resuftantes da inconeta execução doconfato.

PanigraÍo Sexto: A Contratrda ficará obrigada a Íocar o produto que vier a ser recusado por não atender à especiÍnação do Anexo
ll/Ordem de Fomecincnto, sem que isto manete qualquer ônus à administração ou imprte na rclevância das san@es plevistas na
legislação vigente. O prszo paÍa entrega do(s) novo(s) produto(s) será de até rt8 (quarenta e oito) horas em dias úteis, a
contar da ndiffcação à contratada, às suas custas, tem prejuízo da aplicação das penalidadê§.

po
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PaÉgrafo Sátimo: Os produtos serâo rccebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do fomecedor beneficiário os
padroes adequados de seguÍança e qualirJade, cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - SeÉ des[nado a servidora ttlaria Josilvânia Santana Silva, Diretora de Assistência Farmaoêutica, matícula 000379,
como GESTORA DO GONTRATO e o servidor Renato João dos Santos, Diretor de Administração Hospitalar, matrícula 344611,
responsável peb acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos, anotando em registro pópÍio todas as oconências relacionadas
à execuçâo e determinação, tudo o que fur necessário à regularização de falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

cúusuLA olTAvA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontratação depende de autorização prévia da contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontrat@ cumpÍe os requbitos de qualilrcqao técnba, além da regularidade fiscal e Fabalhista necessarios à execuçtu
do ot{eto.

PaÉgrafo Primeiro - A Contratada, na execuçâo do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, podeÉ
subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 3070, com prévia autorização do Fundo Municipal de Saude
de Chã Grande/PE.

Parágr#o §egundo - Em qualquer hiStese de subcontratação, permanece a responsabilidade intqral da Conkatada pela perfeih
execuçfu conffital, cabendo-lhe realizar a supervisão e c'oordenação das atividades da subconffiçfu, bem cqrp responda perante a
Contratante peh ÍigoÍoso cumprimento das obr§aSes conüatuais conespondentes ao objeto da subcontrataçfu.

cúusulá iloNA - DAs oBRlGAcÔEs DA CoNTRATADA - É responsabilidade da CoNTRATADA a execrçao objeto contratuat em
eskeita observância da legislaçâo vigente para conlratâçíes públirxs, as especificaçoes tecnicas contidas no edital e seus anexos, bem
coÍnc em sus propostas, assumindo integralrente as seguintes obrigaçoes:

a) Fomecer o objeto no prazo e na forma de entega estabebcidos no Termo de Referência e na troposta, com indi@es
referenbs à marcalfabricante, frcando suieita à multa estabelecida no conbato, bem como às prescri@ da Lei das LicitaçÕes e
Contratos Administrativos, repondendo pelas onsequências de sla inobservância total ou parcial;
b) Manter'se, durante toda a v(1ência e execução do contrato, em compatibilidade com as obriga@s assumidas, 66m Í§
condipe de habilitação e qualificaçâo exsidas no Tenno deReferÉncia;
c) Atender ao charnado e/ou à coneçáo do defeito dentro do prazo e$abelecido neste instrumento. A Não rediz@ dentrro do
prazo, a Contratada estará sulaita à multa estabeleciria noContrato;
d) Aceitar, nas mesmas condiçÕes de sua poposta, os acréscimos ou supressÕes do fomecimento ora contratado, que
porventura se fizerem necessários, a critárb da0ontÍatante;
e) Assumir inhgral responsabíliriade sobre extravios ou danos omnklos no tÍanspoÍtê dos objetos, quaffuer que seja sua causa;f) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fdo extraordinário ou anormal que oconei no' fumecimento do obleto
contratado;
g) Arcar com todas as despesas deconentes de uma eventual substituição do objeto, em caso de reposi@ do mesmo;
h) Prestrr esclarecimentos ao Contratante, quando soticitado, no que br referente à entrega e ã quaiquer oconências
relacbnadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à conHante ou a terceiros no brnecimerfu ora ajusfuo,
nfu excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscal2açâo ou acompanhamento realizado pela Contnatante.j) Assumir responsabilidade por todos os gastog com êncargos previdenciários e obrigaSes sociais prevístos na legisla@
smial e babalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época propria, vez que os seui empregados não manterão nenhum
vinculo empregaticio com o MUNICIPIO.
k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e conerciais resultantes destacontrataçao.l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todoÀ os ônus, relativos ao Íomecirnento,
inclusive fete, desde a orfiem até sua entrega no local de destino, bem como amprir, as normas dequadas retativas ao
transporte do pÍodnto obieto do plesente termo;
m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade fÍsica;
n) Responsabilizar'se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em deconência de descumprirnento de quaQuer
cláus-ula ou condição do contrato, dispositivo legal ou regulaÍÍEnto, por sua parte;
o) Observar dgorosarnente todas as especifica@es gerais, que originou esta contratação e de sua proposh;
p) Mantsr número telefÔnic,o e s.mail atualizados de escritório ou Íirma para contato eintermediaçaà junto à contratante.

CúUSULA DÉCltA - DAS OBRIGACÔES DO COilTRATAilTE - Sâo obríga@s do Fundo MunirÍpatde Saude de Chã Grande/pE:

a) Receber o objeto nas condiçÕes estabelecidas neste Confato.
b) Vedficar a confurmidade dos bens recebidos com as especificaçôes constantes no Termo de ReÍerência e da proposta pana
fins de aceitação e recebinrentodefinitivo.
c) Comuninr à Contratada, por escrito, sobre imperfeiÉes, falhas ou inegularidades verificadas no obpto bmecido para que
seia subsütuído, reparado ou conigido.
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da conhatada afaws de servidor responsável
e) EÍehnr o p4amento à contratada no valor coÍrespondente ao fornecimento do obpto, n0 e
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Contrato.

f) Fomecer atestado de capacirlade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigaçoes contratuais.
g) A Adrninbtração nâo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculadas

à execu@ do conffio, bem c,omo pr qualquer dano causado a terceiros em deconêncía de ato da Conffiada, de seus

empregados, prepostos ousubordinados.

CúUSULA DÉClilA PRlltElRA - DAs PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7" da Lei Federal n.o 10.5202002, ficará impedido de
licÍtar e conúatar com a Administraçao Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30o/o (trinta por

cento), do vabr estímdo para ARP e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) ApÍesentrr documenta@ hlsa;
b) Ensejar o retardam€nto da execução do objeto;

c) Falhar na execução do contrato;

d) Ntu assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no pÍazo estabelecido;

e) Comportar-se de modo inidoneo;

f) Não manüver a proposta;
g) Deixar de entqaÍ docuÍnent4ão exigida no cerhrne;
hlCorneErfaude fiscd;
l) Fizer declaração falsa.

Paragnío Primeiro - Para mndutas descritas nas alíneas'a', 'd", "e", Y, "9"; "n" e'i", será aplicada multa de no máximo 30% (finh por

cento) do vabr do contrato.

Parágra$o S€gundo - O retardamento da execuçâo previsto na alínea'b', esbrá configurdo quando a Conffia:

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

b) Deixar de realizar, sem causa iustÍficada, as obrigaçôes deÍinidas no conbato por 03 (tlÉs) dias seguitlos ou por 10 (dez) dias
intercalados.

Parágrafo Tscdro - Será deduzido do valor da multa aplbada em razão de falha na execução do crntrato, de que trata a alínea'c', o
valor relativo às muÍtas aplicadas em razâo do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execução do confato prevista no subitem "c'estará configurada quando a Conúatada se enquadrar em pelo
menos uma das situa$es previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta cláusula, respeitada a graduação de inÍraSes conforme a
tabela í a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnfração Pontos da lnÍracâo
1 2

2 3

J 4
4 Ã

5 8

b 10

ParagraÍo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará configurado quando a Contratada executar atos tais como os
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n0 8.666/1993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumpfimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conÍorme a graduaçâo estabebcida
nas tabelas seguintes:

TABELA 2
Grau

1 0 o valor da Íornecimento a dasê o
2 sobre o de Íomecimento a dase
3 sobre o ordem de íornecimento a o descumprimento da obrigaÇã0,
4 refere o1 a da

o

da ordem de

da ordem de5

b valor ordem de se refere o
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TABEI3 3

PaÉgrafo Sétimo - A sanção de multa poderá ser apíicada à Contratada juntamênte com a de impedirneílto de licitar e contrak
estabebcida no Capd desta cláusula.

ParágraÍo Oitavo - As inÍrases serâo consideradas reinckientes se, no prazo de 07 (sete) dias corrldos a contar da aplir:ação da
penalUade, a Contratada corneter a mesma infaçã0, cabendo a aplirx@ em dobro das multas conespondentes, sern pejuizo da rescisâo
contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplbação de PenalkJade - pAAp, devendo
ser observado o disposto no Decreto Estadual no 42.19112015 e no Decreto Estadual no 44.948t2017.

Pat@ Décimo - A criÉrio da aufridade cúmpetente, o valor da multa poderá ser descontado do paganrento a ser efutuado ao
contratado.

Parágrafo ÍXcimo Primeito - Após esgotados os meios de execuçâo direta da sanção de multa indicados no Parágrafo Décimo acima, o
contratdo será notificado para recolher a importância deüda no prazo dê 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação
oficial.

PaÉgraÍo Décimo §egundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafu Décimo Terceiro, o contratante encaminhará a multa para cobrança
judbial.

Parágraío Dêcimo Tercclro - A Administraçâo poderá, em situa@es excepcionais devidamente motivadas, eíetuar a retenção cautelar do
valor da multa antes da conclusâo do procedimento administrativo.

cúUsuLA DÉclilA SEGUNDA - DA REsclsÃo - A inexecuçâo total ou parcial do presente Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

PaÉgraÍo kimeiro - lnadimolemgnto ímputável à contratada - O contratante poderá rescindir administrativamenle, o presente Contrato
nas hipoteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à contratada direito a qualguer indeniz4âo, sem pmjuízo
das penalidades pertinentes em processo administativo regular.

P_arágrafo Segundo - 0 pre19$e Contato poderá ser rescindido crnsensualmente, nrediante a oconência da hipotese prevista no inciso
Iilll do art{o 78 da 1ei8,666/93.

PaÉgrafo Terceiro - o prêsente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo
de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. Artigo 79, llda Lei8.666/93.

entre as partes; reduzida a termo no p{ocesso

Item Descricão Grau lncidência

1
Executar fumecimento ine;ompbto, paliativo, provisório @Íno por caráter permanente, ou
deixar de pnovilenciar recomposiÇâo comDlêrÍEntar.

2 Por Ocorência

2
Fomecer infurmaçâo pérfida de fornecimento ou substituir material licitado por outro de
qualidade inÍerior.

2 Por Oconência

I Suspender ou intenomper, salvo motivo de Íorça maior ou caso Íortuito, os Íomecimentos
contratados.

6
Por dia e por tarefa
designada

4 Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do obieto do contrato. 5 Por Oconência

Â Recusar a execução de bmecimento determinado pela Fscalizaçâ0, sem nnüvo
justificado. 5 Por Oconência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause danos Írsico, lesão
corporal ou consequências letais.

6 Por Oconência

7
Reürar das dependências do Contratante quaiquer equipamentos ou materiais de
consumo prêvistos em contrato, sem autorização prévia.

1
Por item Â por

ocorrencE

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1
e por

ocoÍTencra

Por item

I Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela Fiscalização. 1 Por Ocorrência
10 Cumprh detqlrinação da Fiscalizaçâo para controle de acesso de seus funcionários. 1 Por Ocorrência
11 Cumprir determinação formal ou instruçâo complementar da FiscalizaÇão. 2 Por Oconência

12
Cunprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nã: previstos nesta tahla de

tÍrqlbs, apgs reincidência formalmente notifrcada pela unidade fiscalizadora.
3

por

ocorencta
Por item

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exhida nos termos e prazos esti0ulados. 1 Por dia
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Par:ágrdo Quarto - Este Conhato podeÉ ser rescindido judicialmente nos termos da legislação processual vigente. Artigo 79, lll da Lei

8.66ô,93.

PaÉgrafo Qrinto - Quando a rescisão oconeÍ com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da

contratda será esta ressarcftla dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, Artigo 79 paragrafo P da 1ei8.66683.

Parágrafo S.xto - A rescisâo administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundarnentada. Ad§o 79 parágraío 10 da

Lei8.666r§3.

CúuSUt-A DÉCltA TERCEIRA - DA§ DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da confatada o pagamento de

tríbutos, taifas e despesas deconentes da execu$o do obleto deste Contrato.

Parágrafo Únicol Serâo da conEat«la todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,

dmnenbs da exêüção do Contrdo. Artigo 71 da Lei8.6ô6§3.

CLÁUSULA DÉClt[A QUARTA - DOS RECURSOS_ORCAIIIENTÁRIoS - As despesas deconentes desle Contrato conerão por conta dos
recursos a seguir especiftdos: Ôrgão: a000 - Secretaria de Saúde - Unidade: 8@2 - Fundo Municipal de Saude - AtivlJade;

í0.302.1014.2.852 - Manutençao e Qualificaçao da Rede Especializada de Saúde - Elemento de Despesa; (1161) - 3.3.90.30.00 - Material
de Consumo^

cúusutÁ oÉCltlA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE Clvll - A contratada responderá por perdas e danos que vier a sofer o
contratante, ou brmiros, em raz*: do ação ou omissfu, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus preposhs, indepedentennnte de
oufas cornina@ conbatuais ou legab a que estiver suBita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalização ou o
acompanhamento pelo confahnte. Artigo 70 da lei8.666/93.

Cúu$rlá DÉCltA SEIIÍA - DoS ACRÊScltloS E SUPRESSÔES - A quantidade inicialmente contratda poderá ser acrescida ou
suprimida denüo dos llmites previstos no parágraÍo primeiro do artigo 65 da Lei no 8.66683.

CúUSULA DÉCml SÉnml - DAS ALTERACÔSS - As alteraçÕes, ponrentura necessáÍias, ao bom, e frel cumpnmento do obieto deste
Contrato sêrão efetíydas na furma d0 aÍtlgo 65 da Lei 8.606i93, através de Termo Aditivo.

CúUSuL{, DÉCItlA OTTAVA - DO FORO - O foro do pÍesente Contrato será o da comarca de GravatâlPE, excluí«to qua§uer outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam o Contrato em quúo úas de igual teor, e para um so efuito legal, na presença
das testemunhas que

CONTRATANTE

$Wq,ru ülaL/'/w)
. Rayanne Silva Linr

CÍRURGICA FATíED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITAI.ARES EIRELI ME

CO[TRATADA

TESTEMUNHAS:

lf 353.fit.68'1.34
l{unicipal de Saúda

CPF: 3163 ltE-57 CPF: Lss.$BÀ - 6g-
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