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CONTRÂTO FI'S N." 168/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO

MUNI,IPAL DE §AÚDE DE cHÃ GRANOE]PE E Á E/T,PRESÂ sIÁR
MEDICA ENTOS E MAIERIAL HOSPIÍAL,'R ÉIRELI EPP, PÁRÁ OS F'I'JS

QUE SE ESPECIFICA.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês dê junho de 2022 deum ladoo FUI{DO ITUMCIPAL 0E SAÚoE DE CHÂ GRÂiloE com sedeeÍoroem
Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145-Cenlro-ChãGrande-PE,insc ta no C. N.P.J./MF sob o no 08.625.167/0001-

50 neste alo repÍesentado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por

mero da Poíaria No 285/2017 dal?d,a en 0110812017, portadoÍ da CaíêiÍa de ldentidade N" 1.8m.812SSPiPE CPF n" 353.431.ô84-34, no

uso da atÍibuiçáo que lhe confêre o oRlGlNAL, neste ato denominado simplesmente CONTRATAI{TE, e a emprêsa StâÍ Àlêdicamentos e

Material Hospitalar EiÍeliEPP, inscÍila no CNPJ sobon" 37.573.47E/0001-10 êstabelecida à Rua Joaquim Sabino Coelho, S/No - Quadra

A 078 Porta Florada - Gravâtá - PE, CEP; 55.640-253, nêsle ato representada por seu repÍesentante legal, Sr. Denilson de Araújo Silva,
podadoÍ da Carteira Nacional de HabilitaÇão n'01792067760, expedida pelo Depaíamento Esladual de TÍánsito dê Alagoas, CPF n'
678.333.0&l-87, doravante denominada CONTRÂÍAoA, pactuam o presenle Contrato, cuia celebÍaçáo é decorÍente do PÍoc$so
Licitatôrio n" 01íÍ202í - Pregáo Elctónico n0 0111202í - Ata dc Regiltro de Preço6 n' 01912021 - doravante dênominado PROCESSO

e que se íegerá pela Lei Fedêral no 8.666 de 21 de iunho de 1993, e modificaçôes subsequenlesi pelos termos da proposla vêncedora,
parle lntegrante deste contrato, pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos precêitos de direito público, aplicandG.se-lhes
supletivamente, os prjncipios da Íeoria Geral dos Contratos e as disposiÉes de diÍeilo privado; atêndidas as cláusulas, e condi@s que se

enunciam a seguir:

CúUSULA PRlltElRÂ - DO 0BJeÍ0 - Fomecimenlo parcelado de €dicamcntos, iledicamêÍ os Controlsdos, ilodi:ameíúo§
FaÍnácia Básice, para suprir as necessidâdes da Residência TerafÉuticâ, Centro de AtenÇão Psicossocial - CAPS, Hospital Gêíal AlÍredo

Aives de Lima, SAMU - §erviço de Alendimento Mêdico de Urgéncia e Unidades de Saúde da Famllia - IJSF (ilens fracassados, desertos e
desislência do Pregão Eletrônico N" 004/2021), conÍorme especiÍca@s e quanlidades indicadas no Anexo ll, parte integranle deste

contrâlo independente de lranscrição.

ParágÍaÍo PÍimêiro. O pÍesenle Contrato não poderá sêr objeto dê cessão ou lransÍeÍência, no lodo ou em parte.

CúUSULA SEGUilDA. DA FINALIDADE - O obieto deste Contrato destina-se ao dêsenvolvimento das alividades noÍmais do Fundo

Muniopal de Saúde, através do Hospital Gêral Alfredo Alves de Uma (itens fÍacassados, deseÍtos e desistênciâ do PÍegão Eletrônim N'
004t2021).

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presenle Contrato vigorará até 31 de dezêmbro de 2022, conlados a panir de sua assinatura,
podendo ser proíÍogado, nos termos da legislaçâ) pertinenle.

CTAUSULA QUARÍA - DO VALOR E CON ES DE PAGAMENTO - AtÍibui-sê a essê Contrato o valor de Rl 1.345,00 (Um mil,
lrczentos e quaÍênta ê cinco Íeâi3) referente ao valor total do objelo previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade do periodo

mencionado nâ Clàusulâ Terceira, conforme detalhamento â seguir;

lll da i 123/2006

MEDICAMEIIT PARÂ F IA

ParágÍafo Primeko - Os pagamenlos serão eÍetuados mediante crálito em conta corrente da mntratada, por ordem bancaria, êm atê 30
(trinla) dias consecutivos, a contar do recebimento deÍinitivo, quando manlidas as mesmas condiÉes iniciais de habilitação e caso não haja

fato impedilivo para o qual lenhâ concarrido à contratada.

ParágraÍo Segundo. Os pagãmentos serão Íêalizados integralmenle, em corÍespondência mm os produtos eíetivamente entregues no

mês antenor ao do pagamenlo

PaÍágÍaÍo TêrcêiÍo. A nota íiscal devidamente alestada deverá ser apresenlada na Tesouraria do Fundo MuniciFl de Saúde de Chã

Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n' 101, Centro, Chã Grande/PE.

côorcoIÍEM DÉscRrçÂo

88 Amoricilina.500llG 8R0271089 Prati Donaduzzl 7.000 Compíimido 0,16 1 120,00

2 500 Comprimkjo 0.09 225.ü)106 Losartâna potàssic€, 50 MG 8R0268856 Píati Donaduz2i
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PREGÀO ELETRÔNICO N" 01í/2021

PROCESSO L|CÍIATÓR|O N" 01íi 2021

PaÍágÍaÍo Quarlo - Por ocasiáo do pagamenlo a contÍatada deverá apÍesentar:

OUAIIT. UI{0. uniláíio Totel
MARCA
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a) Ceíificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;

b) Ce(idão Negativ? de Débilos Relativos a Tributos Federais, oívida Ativa da Unitu e INSS, expedida pela SecretaÍia dê

Receita Federal do Brasil;

c) Certidtu Negativa de Débitos TÍabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a inexistência de

débitos inadimplidos perante a Justiça doÍrabalho;
d) Prova de regularidade mm as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede dacontratada.

PaÍágraÍo Quinto - O pagamento será realizado, apos a apresentação pela Contratada da nota fiscal devidamenle pÍeenchida e indicãçáo

do banm, agência e mnla bancária da empresa que Íeceberà o valor do objeto.

Parágraío Sêxto - Não haverá, sob hipotese alguma, pagamenlo antecipado.

PaÍágraÍo Saimo. Nenhum pagamenlo será eÍêtuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse falo não

seÍá gerador de dirdto a reajuslaÍ€nto de preços ou à atualização monetáíia.

PaÍágÍafo Olt vo . A nota fiscâl quê for apresentada com erro, ou observada qualqueÍ circunstância que desamnselhê o pagamento, serâ

devolvida à contráada, para mír@ e nesse caso o prazo pÍevisto no parágÍaío primeiÍo seÍá inteíroínpido, A mntagem do prazo pÍevisto
para pagamento será iniciada a paíiÍ da respecliva regularização.

Perágr.b ll,ono. Eventuais alrasos nos pagamentos imBÍáveis à contratada não gerarãl direito a qualquer atualizaçtu.

PaÍágraro Décimo - A adludicatária ntu poderá apÍesêntar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no Coolráo.

PaÉgnío Décimo PÍimêiÍo . Deverão estar inclusos nos preços apresenlados todos os gastos do fÍete, embalagem e lodos e quaisquer

tributos, sêjam eles sociâis, lrabalhistas, preyidenciários, ílscais, mmeÍciais ou de qualquer outra natureza Íesullântes da execução do
contrato.

CúUSULA oUll,lTA - DA ATUALIZACÂO ITONETARIA. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a mntratadâ não

lenha mnmrÍido de alguma foÍma; haveÍá incidência de áualizêção rnooetáÍiâ sobre o valoÍ devido, pda variação emulada do
IPCL/IBGE ocoÍrida entÍê a data final prevista pãÍa o pagamento e ê data de sua eíetiva Íealizaçâo.

CúUSULA SEXÍA - DO REÂJUSTE - N& será mncedido reajusle ou mrreçâo monetária âo vâlor do Contrato.

ParágÍaío Único. Fica assegurâdo o reequilibrio económiccfnanceiÍo inicial do Contrato, medianle a superveniência de íato imprevisível

nos lermos e íorma eslabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocaÉo da mntÍatada, cuja pretensão deverá estar

suíicieotemenle @mprovada atrâvá9 de documento(s).

cúusuLA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO COIÍÍRAÍo - Os pÍodutos adquiridos deverão ser entÍegues no Fundo

Municipal dê Saúde de Chã Grânde, situado na Avenidâ Vinle de Dezembro, n" 145, Centro, Chã Grande.FE, ocasião em que serà
pÍocedida a conÍerência dos produtos entregues, e a verificação se estão de acoÍdo mm as caracteríslicas e quantitativos descÍilos na

OÍdem deFomecimento.

ParágraÍo PÍimêiíor 0s produtos deveíão ser eírtÍegues em até 03 (tÍês) dias corÍidos, do Íecebimento da ordem de Fornecimenlo,

emúida pelo Fundo Municipâl de Sâúde de Chã Grande, no horáÍio dê 07h00min a! 13h00min.

Parágraío Segundo: 0s produtos sertu recebidos definitivamente aÉs a verificaçfu da qualidade e quantidade dos produtos e

consequente aceitação, mediante atestado do selor responsável.

PaágÍaro TeÍcêiro: 0 prazo de validade dos produlos, não poderá ser iníerioÍ a 12 idoze) meses mntados a pa(ir da data de entrega dos
respectivos produlos solicitados na ordem de íornecimento emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande.

PaÍágrafo Quaílo: 0 transporle, cârga e a descáÍga dos produtos mÍerão por conta dâ Conlratada, sem qualquer cuslo adicional

solicrlado posteriormenle m Fundo Municipalde Saúde de Chã Grande/PE.

Parágrafo Qüinto: 0 recebimenlo pÍovisóÍio ou de,lnitivo do seÍviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos

prejuízos resultantês da inmrreta execução docontralo.

Parágraío Sexto: A Contralada ficará obrigada a trocar o produlo que vier a ser Íecusado por não atender à especiticâção do Anexo

ll/Ordem de Fornecimento, sem que islo acarrete qualquer ônus à administração ou imporle na relevância das sanções pÍevistas na

legislação vigente. O pÍazo parâ êntrega do(s) novo(s) produto(s) seÍá de até ,18 (quarenta e oito) horas contadas em dia8 úteis, a

contar da notiÍicaçáo à contÍatada, às suas custas, sem prejuizo da aplicação daspenalidades.
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ParágnÍo Sétimo: Os produtos seÍão recebidos de modo imediato e deÍnitivo, sendo de responsabilidade do fomecedor benelicràrio os
padroes adequados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades delectadas quando dâ utilização dos mesmos.

ParágBío OitaYo - Será designado o servidor Renío Joâo dos Santos, Diretor de AdministraÉo HospitalaÍ, matricula 344611, mmo
GESTOR DO COI{TRATO e a servidora llaÍia Jo3ilvânia Sântana Silya, Dhetora de Assistência Farmacêutica, matricula OOO379,
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da enlrega dos pÍodutos, anotando em registro próprio lodas as ocorrências Íelacionadas
à execuÉo e determinação, ludo o que for necessário à regularização de íalhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

cúusuLA orÍAvA - DA suBco TRÂTAÇÁO - A subconlrataçào depende de autorização prêvia da contrâtante, a quem incumbe
avaliar se a sukontralação cumpÍe os requisitos de qualificâção lecnica, além da regularidade fiscã e tÍabalhista nec€ssários à execuÉo
do objeto.

Parágr.ío PÍimelro - A Contralada, na execuÉo do contÍato, sem pÍejuizo das r6ponsabilidadês conlratuais e legais, poderá

submnlratar paÍle do objelo deste termo de refer&cia, até o limite miâximo de 300/0, mm pÍévia aúoÍizaçáo do Fundo Municipal de Saúde
de Chã GrandePE.

PaÍágrafo Sogundo - Em qualquer hipotese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contíatada pela peÍfeita

êxecução mntratuâ|, câbendGlhe realizar a supervisão e caordenação das atividades da subcontratação, bem mmo responder peÍanle a
Contratante pêlo rigoroso cumpíimento das obrigaçoes mntÍatuais coÍrespondêntes ao obieto da subcontratação.

cúusulA oilÂ - DAs oBRlGAcÔEs DA COIÍTRATADA - É rêsponsabilidade da CONTRAÍADA a ex€cuçtu objeto contratual em
estreita observância da legislaÇão vigente para contrAaÉes públicâs, as êspecificê@s lécnicas mntidas no edital e seus anexos, bem
mmo em suas pÍopostas, assumindo integralmente as seguinles obÍiga@:

â) PaÍa cumprimento do objeto descIito a empresa CoNTRATADA deverá obedecer às normas da ANVISA;

b) Realizaí os íornecimenlos em conformidade com ARP/ Contratoi
c) Rêsponder pelos danos dou prejuizos causados ao Fundo Municipal de Saúde de Chá Grande ou a lerceiros, por ocoíêncjâ
dê problemas em virtude da execuçà) do Contrato, salvo na oconàcia de caso fortuilo, ou íorça maioÍ, aNÍdo6 na Íorma da
legislação vigentei

d) Fomeceí os pÍodutos sempíe dêntro de seu trazo de validade;

e) Acáar e íacilitar a ação da fiscalizaçáo do Fundo Municipal de Saúde, cumpíndo as exigências da rEsmai

0 Responsabilizar-se pelo tÍanspoÍle dos produtos, de seu estabelecimento até o locêl determinado pelo Fundo Municipal de
Saúde, bem mmo pelo seu descanegamenlo;
g) ResponsabilizaÊse pelos encargos decorÍentes do cumpÍimenlo das obrigaçôes mntÍatuais, bem mmo pelo rêcolhjmento de
lodos os impostos, taxas, taÍiÍas, contribuiçoes ou eínolumenlos federais, esladuais e municipais, que incidam ou venham incidir

sobre o objeto deste Termo de Referênciâ, bem como apresentar os respectivos mmprovantes, quando solicitados pêlo Fundo

Municipalde Saudei
h) Comunicar à Gestão de Contralos, a qualquer lempo, toda anormalidade que possa prejudicar a execuÉo do ContÍato,
pÍeslando os esciaÍecimentos pertinentes e, quando foí o caso, providenciando a devida coÍÍeção;
i) Nâo transÍeriÍ a oulrem, o objelo do Conlralo;

i) Emitir uma Nota Fiscal de venda pâra cada OÍdem de Fornecimento enviada, onde conste, no mínimo, o nome genérim, a
marca do produto, n"(s) do(s) lote(s), validade, quantidade íomecida, valor unitário e valor total. As iníorm@s dêverão êstar

dispostas lado a lado, produlo a produto, de modo a viabilizar a conferênciâ.

cúusuLA DÉclMA- DAS OBRIGACÔES DO COITRATANTE - São obriga@s do Fundo l!!unicipalde Saúde de Chã Grande.iPE;

a) Receber o objeto nas cofldi@ estabelecidas neste Contrato.
b) VeriÍicar a mnfoímidade dos b€fls recebidos com as especificáçôes coníanlês no Temo de Referência e da píopostâ para

lins de ac€itaÉo e recetlirnento delin ilivo.

c) Comunicar à Contratada, por escrjlo, sobre imperfeiÉes, falhas ou inegulaÍidades veÍiÍicadas no obieto íomecido paÍa que

seja substiluido, Íeparado ou mrrigido.
d) Acompanhaí e fiscalizar o cumpÍimenlo das obrigações dâ Conlratada alravés de servidor responsàvel designado.

e) Eíetuar o pagamento à ContÍatada no valor coÍrespondente ao Íomecimenlo do objeto, no pÍazo e Íorma estabelecidos neste

Conlrato.

0 Fornecer atestado de capacidade lecnicã quando solicitado, desde que atendidas às obrigaçôes mntraluais.
g) A Administraçáo não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada mm leÍceiros, ainda que vinculadas

à execuçâo do contrato, bem como por qualqueÍ dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus

empregados, preposlos ousubordinados,

cúusuLÂ 0ÉclÍrlA PRIMEIRÂ - DÂs PENÂLIDADES E DA RESCISÁ0 - A CONTRATAoA sujeilaÊse-á, no caso de inâdimplemento

dê suas obrigaçoes às seguintes sançoes graduadas coníoÍme a gravidade da infÍaÇão, de amrdo mm os Arligos 86 a 88, da Lei Federal

N" 8.666/93, apos o previo pÍocesso administíativo, garantidos a ampla deíesa e o contradilôrio constitucional

AV. Sõo José, n' l0l, CênlÍo, Chô GÍondê-PE, CEP 55.ô3ô-m0 | TelêÍone: 81 3537-1 140 | CNP.,: I 1.049.80ó/mol -90
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I - Adveílência - A ser aplicadâ pelo órgão gerenciador, por escíto, independente de outras sançóês câbíveis, quando houver
aíaslamento das condi@s contratuais ou mndi@s técnicas êstabelêcidas, inclusive das recomend@s ou determina@s da
liscalizaçâo do C0NTRATANTE.

ll - lrultas - Na seguinte forma:

a) 0,1 % (um decimo por cenlo) poÍ dia, sobre o valor tolal da Nota de Empenho, para atraso na entrega de itens. DecorÍidos 30
(trinta) dias conidos de atraso a CONÍRANTANTE poderá decidiÍ pela continuidade da multa ou pela rescisão, eín razão de
inexecução contraluali

b) 0,1 % (um decimo por cento) por dia, sobre o valor lotal da Nota de Empenho, para atraso na instalação de ilens. Decorridos
30 (trinla) dias conidos de atraso a CONTRANÍANÍE poderá decidir pela continuidade da multâ ou pela rescisão, êm razão de
rnexêcuÉo confatualj

c) 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valoÍ total da Nota de Empenho, para atÍaso nâ assinatura do Contrato.
DêcoÍrido§ 30 (tÍinta) dias corridos de atÍ6o a CONÍRANÍANÍE poderá decidiÍ pela cdünuidade da multa ou pela rescisão, em
razão de inexecu@ mnlratual;

d) 1% (um por cento)ó valor total da Nota de Empenho, no caso dê demais inexecuÉo parcialou tolaldo objelo mntratado;

e) AmdiaÍ a multa em dua6 vezes o valoÍ estabêlecido, no caso dê reincidência de inlÍação.

ParágÍafo PÍimeio - As mullas aplicadas deverão ser recolhidas âo Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da dala da
noliÍcação, podendo a AdministraÉo mbrá-las judicialmenle, nos lermos da Lei n" 6.830/80, mm os encarcos mrÍespondentes.

Parágraío Sêgundo - Suspensão temporária de paÍticipaçáo em licitaçáo e impediÍneoto de mnlrataÍ csn a Administração Pública, por
prazo não superior a 05 (cinco) anos, de amrdo mm a gravidade da falta.

PaÍâgraío Terceiro - O licilante.que mnvocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não âssinar Contrato injustificadamenle,
ficará impedido de licitar com os Orgãos integrantes da Ata por 6 (seis) meses.

Parágrafo Qu8ío - 0 licitante que deixaÍ de eniregar documentaçáo exigida para o ceÍtame ou apresentaÍ dooÍnentaçà) íalsa, enseiaÍ o
retardamento da execu@ dê seu objeto, não mantiveÍ a proposta, falhar ou íraudar na execuÇão das obrig@s mnstantes na Ala ou
Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometeÍ íÍaude íiscal, ficaÍá impedida de licitar e mntratar com a Uni& e, será descredenciada
no SICAF, pelo prazo de atê 05 (cinco) snos, sêm preiuizo das multas previstas neste Edital e das demais mmin@s legais.

PaÉgnío Quinto - As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo:

a) deixaÍ de entregar documenlação exigida para o certame, deixar de assinar o Contrato injustiÍicadamenlê, retardar a execução

do seu obielo/seÍviço e não manter a sua proposta íicaÍá impedido de licilar e mntráar com a União por até 90 (novênta) dias.

b) falhar ou fraudar na enlrega dos pÍodutos/pÍestar o serviço ficará impêdido de licitar e contratar com a Uniâo por, no mínimo 90
(novcnta) dias ate 02 (dob)anú.

c) apresentar documentação Íalsa, mmeter ÍÍaude fiscal e mmpoÍtaÊse dê modo inidôneo, será impedida de licitar e mntÍataÍ mm
o município poí, no minimo 02 (dois) anos até üi (cinco) anot,

Parágrafo Sexto - oeclaraçáo da inidoíreidade para licitar ou coírtrataÍ mm a Administração PúUica a seÍ adicada se o contÍatado inmrÍeÍ
nos casos pÍevistos no Arligo 88, da Lei 8.666/93, nos seguinles casos:

â) tenha soíÍido mndenaçtu deíinitiva por praticar, por meios dolosos, fÍaude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

b) tenha praticado atos ilicitos visando írustrar os otüetivos da licitação,

c) demonstraÍ não possuir idoneidade paÍa contratar mm a administÍação em viÍtude dos atos ilícitos praticâdo6.

PaÍágraío Sáimo - 0 valoÍ da multa aplicada seíá descontado do pâgamento a ser eÍeluado ao CONTRATADo podendo, enlÍetanto,

coníorme o caso, processaÊse a mbÍança judicialmente.

PaÍágÍefo oitâvo - Atrasos cujas justiÍicativa sejam aceitas pelo CoNTRATANTE e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados

na Ata de RegistÍo de Preço poderâo, a critéÍo deste, serem isentos lotal ou parcialmente da multâ.
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PaÍágraío l{ono - As p€nalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimenlo de licitar ê contrâtar com a

Administraçáo Públicâ, o CoNTRAÍADo seÍá descíedenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edilal e demais

cominaçôes legais.

PaÍágÍafo Décimo - Todos os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditóÍio e a ampla deÍesa.

PaÉgÍafo Décimo PÍimeiÍo - Nos c€sos do lnciso l, do ParágÍafo oécimo Segundo a Íescisão deverá ser precedida de aulorizâÉo escrita

e Íundamentada da autoridade mmpetenle.

Parágraío Décimo S€gundo - A inexecu@ total ou parcial da Ata dê Registro de Preços enseja a sua rescisâo pelo CoNÍRAÍANTE,
com as mnsequências a seguir pÍevistas:

- A rescisâo poderá serl

e) @teÍminada poí Ato unilateíd e escÍito do CONTRÁÍANÍE, nos casos enumerados n6 incisos I a Xll e XVll do Art. 78, da Lei

n'. 8,6m/93.

b) amigável, por acoÍdo entÍe as paíes, medianle autorizaÉo escrita e Íundamentâdâ pelo CoNTRATANTE, reduzida a termo no
píocesso de licitactu, desde que haia conveniência do CONTRATANTE.

c) judicial, nos lermos da legislaÉo.

ll - Constituem motivos para Íescisão, os pÍevislos no aí.78, dâ Lei n". 8.666,03.

a) Em câso de rescisâo prevista nos incisos Xll a Xvlll do aÍt. 78 da Lein". 8.666,€3, sêm que haja culpa do C0NÍRAÍ40O, seÍá

este ressaÍcido dos preluizos regularmente comprovados, quándo os houver sofndo, com dteito aos pagamenlos devidos pela

entrega das mercadoras ale a data da rescisão

ParágraÍo Décimo ÍêrceiÍo - Na hipotese d€ se concretiza r a rescisão, podeÍá o CONTRATANTE mntrataÍ com as licitantes classiÍicadas

em cdocqà) subsequente, ou eíetuaÍ nova licitação.

PaÍágraÍo Oécimo Quarto - Em caso de a AdjudicatáÍia deixar de cumprir sua proposta, s€íá convocáda a seguinte, na oÍdem de

classificaçao, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicaÉo das sanÉes cabiveis quando sê tratar de recusa injustiÍicada, gaÍantindo

o drreilo ao contraditório e à ampla defesa.

PeÍágrafo Dêcimo Quinto - As penalidades reíeridas no caput do artigo 81, da Lei n" 8.666/93 e altera@s posteriores, não sê aplicam às

demais licitanles, clnvocadas nos termos do artigo pÍecedente, que não aceilarem a contÍatação.

PaÍágrsío Íhcimo Sêxto - FicaÍão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos lll e lV do artigo 87, da Lei n" 8.66683 e alteÍaÉes
posleriorcs, os pÍoíissionais ou as empresâs que práicarem os ilicitos pÍevistos no artigo 88 do mesmo diploma legal.

PaÍágrafo Décimo Sétimo - As penalidades só poderáo ser relevâdas nas hiúteses dê caso íortuito ou ÍoIça maior, devidamente

iustificado e compÍovado, a iuízo da Administração.

cúusulA DÉcl A SEGUiIDA - DAS OESPESAS DO COI{TRATO - Constituirá encaígo exdusivo da contÍatada o pagamento de

tributos, tariÍas e despesas decoÍÍentes da execuçâo do objeto deste Contralo.

ParágrâÍo Único: SeÍão da mntratada todas as despesas decorrentes de encaígos trabalhistas, previdenciários, fiscais e mmerciais,

dêcorrentes da execuÇão do Contrato. Artigo 71 da 1ei8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA TERcEIRA - DOs RECURSOS ORCAMENTÁRIOS AS despesas decoÍrentes deste ConlÍato mrrerão poÍ conla

dos recursos a seguir especficrdos: 8000 - SecÍetaria de Saúde - Unidader 8002 - Fundo Municipal de Saúde - Atividade:

10 303.1017.2.149 - Manutênção e Desenvolvimento da Políticâ de Assislência Farmacêutica - Elemento de Despêsa: 3.3.90.32.00 -
Mateíial, Bem ou SeÍviço paÍa Distribuição GÍaluita.

cúUsuLA DÉcl A QUARTA - DA RESPONSABILIDAoE clvlL - A contratada responderà poÍ perdas e danos que vier a sofreÍ o

mntratante, ou teÍceiros, em razão dê ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus pÍepostos, independentemente de

outras comina@s mnlraluais ou legais a que estiyer sujeita; não excluindo, ou reduzindo esla responsabilidade, a fiscalizaÉo ou o
acompanhamento pelo contÍatante Artiqo 70 da Lei 8.666/93

ç

b) A rêscisão de que lrala os incisos do art. 79, acaneta as consequências previstas no art. 80, inciso I a lV, ambG da Lei no,

8.666/93.
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cúusuLÂ oÉcl A QUlt{TA. Dos AcRÉsclÍúos E suPREssoEs - A quantidade inicialmenle mntratada poderá sêr acrescida ou
suprimida dentro dos limites prêvistos no parágíafo primeiro do artigo 65 da Lei n" 8.666/93.

CúUSULA DÉCllrA SEXTA . DAS ALÍERACÓES - As altera@s porventuÍa necessârias, ao bom, e fiel cumprimento do objeto deste

Conlralo serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, alravés de Fermo Aditivo.

CúUSULA DÉCl A SÉTHA - DO FORo - 0 Foío do prêsente Contrato será o da comarcâ dê GÍavatíPE, excluido qualquer oulro.

E, por estarem juslos, e acordadrq,Íirmam o píesente ContÍato em quatro vias de igual têoÍ, e paÍa um so efeilo legal, na
âs§netÍ. Ipresença das testêmunhas

c
Q-.

o 5ç.ZÇ.ft- te CPF: @ b3153-1 4-57

F 0 353.431.68434
Secretário Municipal de Sâúdê

CONTRÂTÂNTE

TÊSTEMUt,IHÂS:
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STAR IiEDICA! ENTOS E iIATERIAL HOSPITALAR EIRELI

COTTRATA)A
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