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FUNDO NIUNICIPAL DE SAUDE

PREGÀO ELETRÔNIcO No OO8I2O21

PRocESso LrcrrATóRro N" oo8/202'l

CONTRATO FMS N." 08912022, QUE E'VTRE SI CEt EBRAI,II O FUNDO
MUNtctpAL oe seúoe DE cHÁ GRANDHqE E A Elt pREsÁ srÁR
MEDICAMENIOS E MATERIAL HOSPITAUR EIRELI EPP, PARA OS
FII'IS QUE SE ESPEC'F'CÁ.

Aos 21 (vinte um) dias do mês de março de 2022, de um lado o FUNoO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GIIANDE com
sede e foro em Pernambum, localizada à Avenida Vinte de Dezembro. 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrita no

C.N.P.J./|/F sob o n" 08.625.16710001-50, neste ato representado pelo seu Gestor e SecÍetário de Saúde Sr. Jairo Amorim
Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Poítaria No 28512017 dalada em 01/08/2017, portador da
Carteira de ldentidade No L826.81ZSSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuiçáo quê lhe confêre o ORIGINAL,
neste alo denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa StaÍ Medicamentos e Material Hospitalar Eireli EPP,
inscrita no CNPJ sob o n" 37.573.478/000'l -í 0, estabelecida à Rua Joaquim Sabino Coelho, S/No - Quadra A 078 - Porta
Florada - Gravatá - PE, CEP: 55.640-253, neste ato representada por seu representante legai, Sr. Denilson de Araújo Silva,
portador da Carteira Nacional de Habilitação n" 01792067760, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas,
CPF n' 678.333.064-87, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é decorrente
do Processo Licitatório n" 008,2021 - PÍegão Eletrônico n" 008,2021 - Ata dê Registro de Preços FÍrils n" 036/2021 -

doravante dênominado PROCESSO e que se regeÍà pela Lei Federal n" 8.666 de 21 de junho de 1993, e modificaçôes
subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contrato, pelo estabelecido no Edital e seus
anexos, pêlos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os principios da Teoria GeÍal dos Contratos e as
disposiçoes de direito privado; atendidas as cláusulas, e condiÇoes que se enuncram a seguir:

cúusuLA PRli,lElRA - Do oBJETO - Aquisiçâo de Equipamentos de Proreção lndividual (EPl's) e Álcool 70%, a ser
utilizado pelos profissionais de saúde do Municipio de Chã GÍande no enfÍentamento da emergência de saúde pública de
impoÍtância inteÍnacional decorrente do coronavirus, conÍorme especiÍicaçoes e quantidades indicadas no Anexo ll, parte
integrante deste contrato independente de transcriçâo.

Parágraío PrimêiÍo - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessâo ou transferência, no todo ou em parte.

cLÁusuLA SEGUNDA - OA FINALIDADE - O objeto destê Contrato destina-se ao desenvolvimento das medidas para
enfrelamento da emergênda de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus Íesponsável pelo surto
de 2019, e do Decreto Legislativo no 195, de 14 de janeiro de 2021.

cLÁusuLA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 3í de dezembÍo de 2022, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser pronogado, nos termos da legislaçâo pertinente.

cúusuLA QUARTA - DO VALOR E CONOICÔES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o vator de R$ 6.915,00
(Seis mil, novecentos ê quarenta e cinco rêais) refêrente ao valoÍ total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a
totalidade do periodo mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamenlo a seguir:

ITEM - ÂP IPAL

rÍÊM DEscRçÀo LARCÀ côoGo OUANT UND.
ValoÍes ÍRS)

Unitá o Total

21

L,láscáÍa cirueica, lipo: não tecido, 3 câÍÉdas píegas
honzonlais, atóxrca, lipo fixação: com eláslico, caÍacteíislrcas
adrcionarsi clip nasal embulido. hipoaleígênica, tipo uso:

descanável

oescaÍpack 8R0341923 10.000 Und 0,15 1.500,00

22
Sapalilha ciruígba, TNT, 50 g/m2, dêscanável, lipo bota. cano
loíUo, rmoermeável, com elásüco antileÍapante

8R0430585 500 Pacote 10,89 5.445,00

ParágraÍo Primêiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente dâ conlÍatada, por ordêm
bancária, em atê 30 (binta) dias consecutivos, a contar do recebimênto definitivo, quando manüdâs as mesmas condiÉes
iniciais dê habilitação e câso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido à contratada

Upt,ls.
chã
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ParágraÍo Sêgundo - Os pagamentos serâo realizados integralmente em correspondência com os produtos eÍetivamente
entregues no mês anterioÍ ao do pagamento.

ParágraÍo Terceiro - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipal de
Saúde de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n' 101, Cenko, Chã Grande/PE.

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regulariddê com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniáo e INSS, expedida pela
Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil,

c) Certidão Negativa de oébitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela JustiÇa do Trabalho, comprovando a

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e l\,lunicipal do domicílio ou sede da contratada.

ParágraÍo Quimo - O pagâmento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal devidamente
preênchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do objeto.

Parágrafo S€xto . Não haverá, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.

Parágrafo §Étimo - Nenhum pagamento será efetuado à adludicatária enquanto pendente de liquidaçáo qualqúer obrigaÉo.
Esse fato não seÍá gerador de direito a Íeajustamento de preços ou à atualizaÉo monetária.

ParágraÍo Oitavo - A nota fiscal que for apresentâda @m eÍÍo, ou obseÍvada qualquer circunstância quê desaconselhe o
pagamento, será devolvida à contratada, para coÍreÉo e nesse caso o prazo pÍevisto no parágÍafo pÍimeiro será
interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respecüva regularizaçâo.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contÍatada não gerarão direito a qualquer atualizaÉo

PaÍágraÍo Dêcimo - A adjudicatária nâo poderá apresentar nota fiscal/Íatura com CNPJ/MF diverso do Íegistrado no
ContÍato.

Parágrafo Décimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete, embalagem e todos
e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fscais, comerciais ou de qualquer outra nalureza
resultantes da execução do contrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZ^CÃO MONETÁR|A - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a
contÍatada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incjdência de atualizaÉo monêtária sobÍe o valor devido, pela

variaçáo acumulada do IPCIVIBGE ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realizaçâo.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do Conkato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilibrio econômim-f nanceiÍo inicialdo Contrato, mediante a superveniência de fato
imprevisivel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocaçâo da contratada,
cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada através de documento(s).

CLÁUSULA SETli,lA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deverão ser entregues no
Fundo L4unicipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de Dezêmbro, n" 145, Centro, Chã GÍande/PE, ocasiáo em que será
procedida a conferência dos produtos entregues, ê a vêriÍicação se estão dê acordo com as caracteristicas e quantitativos
descritos na Ordêm deFoÍnecimento.

ParágraÍo Primeiro: 0s produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias corÍidos a contar, e do recebimento dâ
Ordem de fornecimento, emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, no horário de 07h00min as 13h00min.

Chã Grande
ll»r lls- t +l,t

Parágrafo Segundo: Os produtos serâo recebidos definitivamente após a verificaçáo da qualidade e q
e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável

uantidade dos úlos

ParágraÍo Quarto - Por ocasião do pagâmento a contratada deveÍá apresentar:

*
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ParágraÍo Tercêiro: O prazo de validade dos produtos, nâo poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir da data de
entrega dos respectivos pÍodutos solicitados na OÍdem de íornecimento emitida pelo Fundo l/unicipal de Saúde de Chã
Grande.

PaÍágraÍo QuaÍto: O transpo(e, caÍga e a descarga dos produtos correrão por conta da Conkatada, sem qualquer custo
adicional solicitado posteriormente ao Fundo Municipalde Saúde de Chã Grande.

ParágraÍo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuÍzos resultantes da incorÍeta execuçâo do contrato.

Parágrafo Sexto: A Contratada Íicará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à especificaçâo do
Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acanete qualquer ônus â administraÉo ou importe na relevância das sanções
previstas na legislaÉo vigente. O pÍazo paÍa ontrega do(s) novo(s) produto(s) será de até 24 (vinte e quatro) hoÍas
contadas em dias uteis, a contar da notificaçào à conkatada, às suas custas, sêm prejuizo da aplicação das
penalidadss.

Parágrafo Sétimo: Os produtos serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do Íornecedor
benefrciário os padrões adeqúados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilizaÉo dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor Jairo Amorim Paiva, Matrícula 494434, Secretário Muniopal de Saúde, como
GESTOR DO CONTRATO e a servidora lsabolla irayeÍa Ítl. de Sousa Macêdo, matricula 944595, Coordenadora de
EnÍermagem, como FISCAL DO COI{TRATO, Íesponsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos,
anotando em registro próprio todas as ocoÍrências relacionadas à execuÉo e deteÍminação, tudo o que for necessário â
regularização de falhas ou defeitos observados na execuÉo do Contrato.

cúusuLA olTAvA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontralaçâo depende de autorizaÉo prévia da contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificaÉo técnica, além da regulâridade fiscal e trabalhista
necessários à execuÉo do objeto.

Parágrafo PÍimeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem pquizo das Íesponsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar parte do objeto deste termo de reÍerência, ate o limite máximo de 30%, com prévia autoÍizaçáo do Fundo
L,lunicipalde Saúde.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontralaÇão, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
peÍfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenaçáo das atividâdes da subcontratação, bem como
respondeÍ perante a Contratante pelo rigoroso cumpÍimento das obrigaçÕes contratuais conespondentes ao objeto da
subcontrataÉo.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATAOA - E responsabitidade da CONTRATADA a execuÉo objeto
contratual em estÍeita observância da legislaçáo vigente para contrataFes públicâs, as especificaçoes técnicas contidas no
editale seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigaçoes:

a) Fomecer o objeto no prazo e na Íorma de entrega estabêlecidos no Termo de Referência e na proposta, com
indicaçÔes reÍerentes à marca/Íabricante, frcando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como às prescriçÕes
da Lei das Licitaçoes e Contratos Adminiskativos, Íespondendo pelas consequências de sua inobserváncia total ou
paÍcial:

b) Manter-se, durante toda â vigência e execuÉo do contrato, em mmpâtibilidade mm as obrigaçôes assumidas,
com as condiçoes de habilitação e qualificação exigidas no Termo deReferência;
c) Atender ao chamado e/ou à corÍeçâo do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não realização
dentro do prazo, a ContÍatada estará sujeita à multa estabelecida nocontrato;
d) Aceitar, nas mesmas condiçoes de sua proposta, os acÍéscimos ou suprêssÕes do fornecimento ora mntratado,
que porvêntura se fizerem necessários, a critérjo da Contratante;
e) Assumir integral Íesponsabilidade sobre eíravios ou danos ocorridos no tíansporte dos objetos, qualqueí que seja
sua causa:

Chã Grande
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0 Comunicar, por êscrito, à Contratante, qualquer Íato extraordinário ou anormal que ocorrer no Íorn

q\
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objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decorÍentes de uma eventual substituiÉo do objeto, em caso de reposiÉo do
mesm0:

h) Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for referente à entrega e a quaisquer

ocorrências relacionadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais cáusados à contratante ou a ter@iros no Íomecimento
ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à Íiscalização ou acompanhamento realizado pela

ContÍatante;
j) Assumir rêsponsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaÉes sociais previstos na

legislaçâo social e trabalhista em vigoÍ, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus empregados não
manteÍão nenhum vinculo empregaticio com o MUNICiPIO,
k) Responsabilizarse por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes destacontratação;
l) ResponsabilizaÊse pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, Íelativos ao
Íomecimento, inclusive fÍete, desde a origem até sua entrega no local de deslino, bem como cumprir, as normas
adequadas Íelativas ao transpoÍte do produto objeto do presente termo;
m) Entregar o pÍoduto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade fisica;
n) ResponsabilizaÊse por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorÍência de descumprimento
de qúalquer cláusula ou condiçâo do contÍato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;
o) Observar ígorosamente todas as especifica@s geÍais, que originou esta contratação e de sua pÍoposta;
p) Manter número teleÍônico e e-mail atualizados de escÍitório ou firma para contato e intermediaçâo junto â
mntratante.

cúusuLA oÉclMA - DAs oBRlGAcÔES DO CONTRATANTE - Sâo obrigaçoes do Fundo Municipal de Sâúde de Chã
Grande

a) Receber o objeto nas condiçÕes estabelecidas neste Contrato;
b) Verificar a conÍormidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo de Relerência e da
proposta para Íins de aceitaÇão e recebimento definitivo;
c) Comunicar à Conkatada, por escÍito, sobre imperteiçoes, Íalhas ou irregularidades veriÍicadas no objeto Íornecido
para que seja substituido, repaÍado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaFes da Contratada através de seÍvidor responsável designadol
e) EÍetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Contrato;

0 Fornecêr atestado de câpacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigâ@es contratuais;
g) A Administraçáo não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculadas à execuçâo do contÍato, bem como poÍ qualqueÍ dano causado a terceiros em decorÍência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS PENALIOAOES - Com Íundamento no Art. 7' da Lei Federal n." 10.52012002 , ficará
impedido de licitar e contratar mm a AdministÍâção Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem preluizo de multa
de ate 30% (kinta por cênto), do valoÍ estimado para ARP e demais cominaçôês legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação falsa;
b) Ensejar o retardamento da execuçáo do objeto;
c) Falhar na execuÇão do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e ContÍato no prazo êstabelecido;
ê) Comportar-se de modo inidôneo;

0 Nâo mantiveÍ a proposta;
g) Deixar de entregaÍ documentação exigida no ceÍtame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) FizeÍ declaração falsa.

ParágraÍo Primeiro - Para condutas desditas nas alineas "a', 'd', 'e', 'f, '9"; 'h'e "i', será aplicada multa de no máximo
300/0 (trinta poÍ cento) do valor do contrato.

ParágraÍo Segundo - O retardamênto da execução previsto nâ alinea "b", estará configurado quando a C a

Chã Grande
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a) oeixaÍ de iniciar, sem causa jusüficada, a exêcução do conlrato, apos 07 (sete) dias, contados da data mnstante
na ordem de fornecimento:

b) Deixar de realizar, sem causa jusüficada, as obrigaçoes deínidas no conúato por 03 (três) dias seguidos ou por 10
(dez) dias intêrcalados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razáo de Íalha na execução do contrato, de que trata a
alinea'c', o valor relativo às multas aplicadas em razão do ParágÍaÍo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subitem "c" estará mnfigurada quando a Contratada se
enquadrar em pelo menos uma das situaçoes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta cláusula, respeitada a
graduação de infraçÕes conforme a tabela '1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA ,I

GÍau da lnÍÍação Pontos da lnfÍaçâo
1 2

2 3

3 4

4 5

5 I
6 10

ParágraÍo Quinto - O comportamento previsto no Parágraío Quarto estará configurado quando a Contratada executar atos
tais como os descritos nos artjgos 92, parágrafo único, 96 e 97, paragraÍo único, da Lei n" 8.666/1993.

PaÍágraÍo Sêxto - Pelo descumprimento das obrigacôes contratuais, a Administração aplicará mullas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

Chã Grande
Ur',. ,tAa alt\l.t a

Grau Corrêspondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaçao
2 0,4% sobre o valor da oÍdem de fomedmento a que se refere o descumprimento da obriqação
3 0 8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇão
4 1,6% sobre o valor da oÍdem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação
5 3 2% sobre o valor da oÍdem de fornecimento a que se referê o descumpdmento da obriqaÇão

6 4.0% sobre o valor da ordem de se refere o descumprimento da obrigaçáo

Itêm Descrição Grau lncidência

1

Executar Íornecimento inmmpleto, pâliativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar remmposiÇão complementar.

2 Por Ocorrência

2
Fornecer informação pêrÍida de fomecimento ou substituir material licitado por
outro de qualidade iníerior. 2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso Íortuito, os
fomecimentos contratados.

6
Por dia e por tarefa
desiqnada

4
Utilizar as dependências da Contratante para frns diversos do objeto do
contrato.

5 Por Ocorréncia

5
Recusar a execução de fomecimento determinado pela Fiscalização, sem
motivo justificado. 5 Por Ocorrência

6
PermitiÍ situaçáo que crie â possibilidade de causar ou que cause dano fisico,
lesão corporal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou materiais
de consumo previstos em contrato, sem autorizâçâo prévia. 1

e porPor item
ocoÍÍência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEI/úR DE:
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Parágraío Sétimo - A san@o de multa poderá ser aplicada à ContÍatada juntamente com a de impedimento de licitar e
contratar estabelecrda no CâpuÍ desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infra@es serão consideradas reincidentes se, no pÍazo de 07 (sete) dias corÍidos a contar da
aplicação da penalidade, a Contratada cometeÍ a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas
conespondentes, sem prejuizo da rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade -

PAAP, devendo ser observado o disposto no DecÍeto Estadual nô 42.19'l/2015 e no Decreto Estadual n0 44.948/2017.

ParágraÍo Décimo - A critério da autoridade mmpetente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser
eÍetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Apos esgotados os meios de execuÉo direta da sanção de multa indicados no Parágrafo
Décimo acima, o contratado será notjficado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) diâs, contados do
recebimento da comunicação oÍicial.

ParágraÍo Décimo Sêgundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o @ntralante encaminhará a multa
para cobrança judicial.

Parágrafo Dócimo Terceiro - A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a
retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

CúUSULA OÉClirA SEGUNDA - OA RESCISÃO - A inexecução total ou paÍcial do presente Contrato ensejarâ a sua
rescisão, com as consequências contratuais e as pÍevistas em lei ouregúlâmento.

ParágraÍo PrimeiÍo - lnadimplêmento imDutávêl à contratada - O mnkatante podeÍá rescindiÍ administrativamente, o
presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à contratada direito a
qualquer indenização, sem prejuizo das penalidades pertinentes em processo administÍativo rêgular.

Parágrafo Segundo - O presente ContÍato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a oconência da hipótese
prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.66ô/93.

Parágrafo ToÍcêiro - O presente Contrato podeÍá ser rescindido amigavelmentê, por acoÍdo entre as paÍtês; reduzida a
termo no processo de licitaçâo, desde que haja conveniência para a Administração. Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quado - Este Conkato poderá seÍ rescindido judicialmente nos termos da legislação pÍocessual vigente. Artigo
79, lll da Lei 8.666/93.

PaÍágraÍo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido. Artigo 79
parágrafo 2o da 1ei8.666/93.

8 ManteÍ a documentação de habililação atualizada. 1

Por item

ocorrência
e por

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela Fiscalizaqão. 1 Por OcoÍência

10
Cumprir determinação da FiscalizaÉo para controle de acesso de seus
funcionários.

1 Por Ocorrência

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da Fiscalizaqão 2 Por Ocorrência

12

Cumprir quaisquer dos itêns do contrato e seus anexos não previstos nesta
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

3
Por item e por

oconência

13
Entregar a gaÍantia contratual eventualmente exigida nos termos e prazos

estipulados.
1 Por dia

chã
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ParágraÍo Sexto - A rescisão administÍativa ou amigável será precedida de autoÍização escrita e fundamentâda. Artigo 79
parágÍafo 1" da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA - OAS DESPESAS OO CONTRATO - Constrtuirá encargo exctusivo da mntratada o
pagamento de tributos, tarifas e despesas decoÍrentes da execução do objeto deste Contrato.

ParágraÍo Único: SeÍáo da mntratada todas as despesas decorÍentes dê encargos trabalhistas, previdenciários, fiscats e
mmerciais, decorrentes da execuÉo do Conkato. Artigo 71 da 1ei8.666/93.

CLÁUSULA OÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAi,IENTÁRIOS - As despesas decorrentes deste ContÍato mÍÍerão
por conta dos recursos a seguir especificados: Órgão: 8000 - Secretaria de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo Municipal de
Saúde - Atividade: 10j22.27032.202 - Açôes de EnfÍentamento ao COVID-19 - Custeio - Elemento de Despesa: (35'1)

3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSULA DÊCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE ClvlL - A contratada respondêrá poÍ perdas e danos que vrer a
soÍrer o contratante, ou terceiros, em razão de ação ou omissâo, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta
responsabilidade, a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei8.66ô/93.

cúusuLA DÉclMA sExTA . DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A quantidade iniciatmente contratada poderá ser
acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSUIA DÉCIMA SÉTIMA - oAS ALTERACÔES - As alterações, porventura necessárias, ao bom, e fiet cumprimento do
objeto deste ContÍato serão efetivadas na forma do aíigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - O foro do presente Contrato será o da comarca dê cÍavatáiPE, exctuido
qualquer outro.

E, por estarem justos, e acoÍdados, Contrato em quatro viâs de igual teor, e para um só eíeito legal,
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