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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

det em ser homogêneos, isentos de mateÍiai! estanhos, bolhas, rachadurds,

fuÍos, defoÍma$€s, bodas afiadas ou rebarbas, flão devem aprêsentar
sujilad€6 inlema ou ertemamente. Acondicionado coníorÍne píaxe

do Íabíicanb, em embalâgem plàsti, na caixa com 50 tiras com 1m
unirôd€§ cada, de ÍoÍma a garantí a higiene e integÍidade do poduto até seu

uso. A embahgem deverá conter extemaÍnente c dad6 de
ident'ficação, prccedência e quanüdade. DsveÉ abndeí as condi@ gerais

da NBR 14865 e NBR 1323O da ABUT.

18 oesiníetante para piso concêntrâdo 5 Litro§ lúa(1lm 10 Unrdade 8,80 88 00

20

Detergente ljquido - priôcipio ativo linear alquilbenzeflo, sillfonalo de sodio,

compoGíção básic2 bnsa atjva: anljnicos, não iónrcos, coâdjuvanb,
píeservantes, sequ€stÍanle, 6p6sanle, Íragrâncias e oulras sub6tancias
quimEás permiüõ, teor de ativos minimo de 8,0%, ph=6,0-9,0, soluçao 1"/o

p/p, compoGitso aromátta neutra, acondicionado em frasco plástico,

conbndo 500 ml, (Rêolusáo MS 1,78), (PoílaÍia 874/98). Caixa d24
unirades.

Ma-x m 25 Caixa 29,00 725,00

21 Tohlplast Caüa 39 00 2.145,00

10 Unrdade 3,00 30,00

23 2A Caxê 35,00 700,00

24

Brilhus

Ívfc 50 Unidade 1,60 80 00

05

Embâhgem üpo quenünha témicâ, maieíial isopor, caracteristic€s adiciona§
com lamDa N"8. Embalaqem com 100 unidadês.

Escovão plásüco para litÍpeza em geral, oval, ceídas e suporte pláslco
medindo spoximadaÍnenb

FósfoÍo, confeccionado em íradeira de primeira quâikjadê, acabaÍne0to
peíeiio, com ponta abrasiva. medindo aproximadaÍnente 6 cm de
compÍimenlo tobl. Aclndicronâdo em caixas resistentes contendo
apÍoxiÍnadaínente 40 palitos. reembahdos em Íardo com 20 ÍEçe.

Esponja para limpeza - tipo dupla íacê, não risca, medindo no minimo de

Flânela ' 100o/o algodão mediMo 33x53cm na cor lâranja.

110x58x28 mm @m fomato

Paranà 990ardo 49,50

31

UrpadoÍ mullirso, composkÉo: lin€3r aquil benze,,ro suícnato de sodio,

teíEoalivo 0áo 6nico, ahálinizante, sequestrante, sclubilizanie, éteí gli:ólio,
àlcool, pêrfuÍÉ e atua, êm tübos de 500 mlem caixa com 12 uniúC§

2C Caixa 30,00 600.00

32 Lixeira pbstba 30 litros dpeoal (daro inbmo para acoÍnodar o saco de liro) Bíalimpia

Àlaxlim

10 Undade 45,00 450,00

34 12 22,00Ôeo odoíizador de Ambieotes Cmceohado, hõco com 140 úl i xing Unrdade 264,00

35 2A 5,5ôUnklade 111,20

!,140

Pâ de l o dástica - de polipopileno, dinÊÍsâo (285compÀ215bqx87alt)

Papel aluminio em Íolo íÍr€dindo 30 cÍn de laeutr e 100 m de compriÍrÉnto,
embalado em ca[a de papelão, §eín fuios ou sinab de o daçáo.

Acondbbnado coníoÍrE a prã-xe do fabÍicante de ÍoíÍna a garanür â higÉne e
inlêgdlêde do prcduto até seu uso A ernbalagem deverá conbr exatamente

Cnstâl
mm

Wydda

e uantdade Caira com 25 mlG.os dad6 de

CaLxa 70,00 280 00

42

Papel hiJÉnico comum - íolha sirnpl€, goM, sem picob, m cor nat ral,

m€dindo 40mx10qn, composb de fibras natuÉis e aparâs de pâpê|, íado
com 16 pacotes contendo 4 íohs cada pacote

Coala 70 Fâdo 36.00 2.520 AA

Kg41

Papel Kíaí Natural (Em Íolhâs pardo/marÍom d6 dois lados, tamanho 41,
composto de mblura de fibrds de celulose cuÍtas ou longas, provenientes de
madeiras íEcias, Íesistente a rupluGs, Semi - KÍaft Gíamalura: 80G

LevoÍo
Papêrs

40 50,00 2.000,00

48 Prendedor de roupa pa@te com 1 2 únidades PaÍaná 20 Pacole 2.X 44,00

49

ReÍil para MOP s€co (Reíil [4op Pó ProÍ 60x15 cm. Reíil coriposto por Íos
100% acrilicos que peímitem uma esÉlica natrral com resuhado supedor na

retenÉo de padiculas. Pade superior coníeccionada com terilo sinlélico
lavavele de Íácil secâgem. Pode ser lavado diveEas vezes. R€sbtente ao

êncolhimento Sistema de Íechamento 0oí lacos).

BÍa mpÉ 10 Unrdade 30 00 300,00

51

Rodo pala piso com c€bo em madeiía resbtente e reveslido com plástrco,

base em plástico medindo 45 cfi, com lâmina de bon"ache dupla de exceiente
ducbilidâde a

cíistal 20 tJnidade 100,00

20 Caixa 44.62 892,4052

Sabão amarolo em bblete 200 gramas, composição básicâ, caóonato dê

sodio, corante caítonato de cálcio, especmcâçoês coGntes e água comum
embahdo em saco plástico de 200 gÍômas, embalagens conlendc 05 (cinco)

unidadês. caüâ com 50 unidadês.

53

Sabão em po - píinclpb ativo alquil benzeno sulÍonato íle .odio, sili.áto de
sódio, caôonato de sódio, teor de alivos miniíÍro de 8,trÁ%, ph=11,5

mâiÍÍb, solução 1oÁ dp, pigÍnenlos e outras sub§trnci6 pem'iüra§,

acondbionado em sac! plástÍr, conteído 500 gramas, e suas condiçoe§
deveráo eshr de acoído c!ín a (resoluÇão MS 1r8), (porl

JaÉguâ 15 Câüâ 28 00 420,00

54 Sabonete adulto 90 q. Caira com 12 unidades Even 02 Caixa 14.50 29.00

24 Unrdade 3,90 93 6055 Sabonete Liquiro 5m ml. Be LoBella

Coâlâ 50 FâÍdo 9,00 450 0056
Sêco para lixo - de polieüleoo, com capeiJade de lm 116, ía cor
prclrazul. suô condrÇões

Ner/plâst 03 Bobrna 30.00 90 0060 Sa., Plástco êm bobinâ pâra 5 kq 25x35cm. Bobina com 1.000 unídade§

03 Bobrna 32,00 96 0061 Saco Plástico em bobina para 5 kq 35x50cm. Eobine com 1.000 unidade§ Newplasl

55

Condor

5,00

Espiriril
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62
Saco pláslico para lüo hospitalar na cor branca: resisbnb com capâclrade
para 1m [i6. Com 'lCO

Talge 30 Faído 33,00

63
Saco plâsüco para liro hospitalar na cor brancr: resistente c4m capacidade
pard 30 [fos. tum 100

Íampa parâ copo descârlável de 1 80 ml

Talge 25 Fardo 22.00 550,00

65 CdstalcoDo 6 000 Unidade 0.35 2.100,00

66
Tecido não tecido ONT), rolo com 100 metÍos x 1,40 metÍos de laEura,
Grâmatutr «).

Calaíinense 05 Unidade 475 00

67

Vassoura de nylon - vassoura, domêstjca, prcpÍiedades minimas: cepa em
polipropileno mediodo: 26 x 5x 5 cm (comprim€nto x laÍgura x espessura),

com 200 cedas poÍ tuÍo, com cerdas de polipopileno macia, lipo lisa, cepa
pesando 240 g, cabo de mad€iÍa Íêvestida de polipropileno de alta

densiiade, .osca em poliêlileno.

40 Un dade s50 220,00

68
vassoura de piaçava cabo em madeira, b€se relângular com 22 Iuros,

dimensóes minir6 de 25 crn.
Císlal Unidade 6,00 240,00

69
Vassoura para v6o saniÉÍio - escova paG limpeza, com ceÍdas de nylonl
paE lim@za em gêÍ81: cabo efll

Cristal Unidade 3.60 43 2A

PeÍágÍafo Prim.im. Os pagâmentos seÍão êÍetuados mediante crédito em conla corrente da contratada, por ordem banúria, em alê 30
(lrinta) dias cons€culivo§, a contâr do recebimento deÍinitivo, quando manlidas as mesmas mndi@ iniciâis de hâtilitaçâo e caso não haja

Íato im@ilivo paÍa o qual tênha concoíÍido à mnlratada.

PaÍágraío Sêgundo - Os pagamentos serâo realizados integÍdmente, em coírespondência @m os pÍoduto6 efetivameÍ[e entregues no

mês anteÍioÍ ao do pagamento.

PerágrâÍo Íercêiro. A nota Ílscal devidamente atestda deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde de Chã

GranddPE, Localizada na Avenida São José, n' 10'1, Centro, Chã Grande/PE.

PârágraÍo QuaÍto - Por ocasião do pagamento a mntratada deveÍá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, mmprovando regularidade com o FGÍS;
b) Cenidão Negativa dê Débitos Relativos a Tributo6 Fêderais, Divida Ativa da Uniâo e INSS, expedida pela SecÍetaria da

Receita FedeÍal do Brasili

c) Ceíidão Negaliva de Dêbitos Írabalhistas - CNDÍ, expedida pela Justiça do Trabalho, mmprovando a inêxistênciâ de

débitos inadimplidos perante a Jusliça do Trabalho;

d) PÍova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do ddnicílio ou s€de da mntratada.

PaÉgnfo Quinlo - O peamento seíá realizado, âpôs a aprês€ntação pela Contrdada da nola fiscd devidaírente preenctida e indicação

do banco, agênciâ e coírta bâncária da €mpresa que recebeÍá o vahí do otieto.

P!ÍágraÍo Sêxto - Não haverá, sob hipotese alguma, paganEnlo antecipado.

PaÉgraÍo Sétimo . Nenhum pagamento será eÍetuado à adjudicêtária enquanlo pendente dê liquidação qualquer obrigação. Esse íato náo

seÍá gerador de direilo a reajustamento de pregos ou à atualizaÉo monetária.

PaÉgrâfo oltavo - A nota fiscal que íor apresentada @m eno, ou observada qualquer ciÍcunstância que desaconselho o pagamênto, será

devolvidâ à contraada, para coneçáo e nesse caso o prazo pÍevisto no parágÍafo primeiro será inteÍrompido. A mntagem do pÍazo previsto

paÍa pagamento serâ iniciada a paíir da rêspectiva regulaÍização.

PeÍágrafo Nono . Evenluais atrasos nos pâgâm€fltos imputáveis à contratada ntu geÍaÍão dir€ito a qualqueÍ atualizaÉo.

ParágraÍo Décimo . A adjudicatária náo poderá apresênlar nola íiscal,Ifatura com CNPJiMF diverso do registrado no Conlrato.

ParágraÍo Décimo PÍimeiío - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frele, embalagem e todos e quaisquer

lributos, sejam eles sociais, lrabalhistas, previdenciários, llscais, comercizis ou de qualquer oulra natureza resultantes da execuÉo do

contrato.

cúusuLA oulNTA - DA ATUALIZACÁo MotiErÁRlA. ocorÍendo atraso no pagamento, e desde que para lanto, a contralada nâo

tenha concorÍido de alguma formâi haverá incidência de atualização monelária sobre o valor devido, pêla variação acumulada do

IPCffIBGE ocorrida enlre a data íinal previsla para o pâgamento e 2 dala de sua eíetiva realização.

CLAUSULA SEXÍA. DO REÀ,USTE - Não seÍá concedido reajuste ou correção monetária ao valor do Contrato.
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Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômicGílnanceiro inicial do Contrato, medianlê a superveniência de íato imprevisivel
nos teÍmos e forma estabelecida no artigo 65, incrso ll, d da Lei 8.666,83 mediante provocaçà) da contÍatada, aria pÍetensão deverá estaÍ
suficientemente comprovada através de documento(s).

cúusulA sEÍlMÁ - DA EXECUCÀO DO OBJETO DO CONTRÂTo - Os produtos adquiridos devêrão ser entregues no Almoxarifado
Central, localizado na Rua Joaquim José Miranda, n" 19-A - Manoel SimÕês Barbosa - Chã Grande - PE (Salão Paroquiâl), ocâsião em
que será procedida a mníerência dos produtos entregues, e a vêrificaçào se esláo de â@rdo com as caracteristicas e quantitativos

descÍilos na ordem deFomecimento.

Parágrâío Primeiror 0s píodutos deverão ser enlregues em até 03 (trê.) dias conidos, e do recebimento da ordem de tornêcimênto,
emitida pelo Fundo l\,iunicipal de Saúde de Chã Grande, no hoÍáÍio de 07h00min as 13h00min.

PaÍágnío Í.rcairo: O prazo de validade dos produtos, não podeÍá seÍ inferioÍ a 12 (doze) meses mnladoG a partjr da data de entrega dos
respectivos produtG solicitados nâ ordem de íornecimento emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande.

PâÍágÍaro fuarto: 0 lransporte, cârga e a descargâ dos prcdutc corÍerão por conta da Contratada, sem qualquer custo adicional

solicilado posteíixmente ao Fundo Municipal de Saúde de Châ GÍândê/PE.

PaÍágraío qulnto: 0 Íecebimento provisoÍio ou dêfinitivo do s€rviço e do objeto não exclui a responsabilidadê da Contralada pelos
preiuizos Íesultantes da inmÍÍeta execução do contrato.

ParágÍaÍo S€rto: A Conlratada ÍlcaÍá obrigada a tÍocar o produlo que vier a ser recusado poÍ não atender à especiÍicação do Anexo

ll/OÍdem de Fornêcimento, sem que isto acaÍete qualquer ônus à administração ou impoÍle na relevância das sanções previstas na

legislação vigente. O prazo paÍa enúega do(s) noyo(6) pÍodúo(3) seÍá de até 4E (quarentâ e oito) horat contâdas em diat útêi3, a

contâÍ da notiffcaçào à contríadâ, às suas cuslm, sêm pÍêiuízo da rplicaÉo daspenalidades.

cúusuLA oÍÍAvA - DA SUBCoITRATACÃo - A subconrratação depênde de autorização préviâ da contíatante, a quem incumbe

avaliar se a subcontÍatação oumpre os requisitos de qualiÍcação lécnica, além da Íegularidade Ílscal e lrabalhisla nêcessários à execução

do objeto.

Parágraío Primeiro - A Conlratada, na execução do conúalo, sem prejuizo das responsabilidades mntratuais e legais poderá

sukontÍatar paíe do objelo dêste termo de reíeÍência, alé o limite mâximo de 30%, com prévia autoÍização do Fundo Municipal de Saúde

de Châ Grande/PE.

PaÍágÍafo Segundo - Em qualqueí hipolese de submntÍatação, perÍnanece a responsâbilidade integral da Contratada pela peíeita

execução contratual, cabendo-lhe ÍealizaÍ a supervisão e coordenaçâo das alividades da subcontrataÉo, bem como responder peÍanle a
Contratante pêlo ngoroso cumpÍimento das obrigações conlraluais correspondentes ao objeto da subcontrâtação.

CúUSULA NOI{A - DAS oBRIGACoES DA CONIRATADA - E responsabilidade da CoNÍRATADA a execução objeto mntralual em

estreita observáncia da legislação vigenle para contrataçóes públicas, as especificaçôes tarcnicas contidas no edital e seus anexos, bem

mmo em suas pÍopostas, assumindo inlegralmenle as seguintes obriga@s:

a) FoÍneceÍ o objeto no pÍazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Reíerência e na proposta, com indicações

Íeíerentes à maÍca/labricante, ícando sujeita à multa estabelecida no conlralo, bem mmo às prescri@s da Lei das Licitades e

Conlralos Adminislralivos, respondendo pelâs consêquências de sua inobserváncia total ou parciali

b) Manterse, durante toda a vigência e execução do mnlÍalo, em compatibilidade com as obrigâ@s assumidas, mm as

condiçÕes de hâbililaÇão e qualificaçâo exigidas no ÍerÍrrc CeReÍerência;

c) Atender ao chamado e/ou à mrreção do defeilo dentro do prazo estabelecido neste instrumento A Nfu realizaçfu dentro do
prâzo, a Conlratada êstará suieila à multa estabelecida noContrato;

d) Aceitar, nas mesmas condi@s de sua proposta, os acréscimos ou supressões do fornecimenlo ora qu econtr

Ut". 11.,. tl,rta ,.

Parágrafo Segundo:0s pÍodutos s€íer recebidos deíinitivamente apos a verificaÉo da qualidade e quantidade dos produlos e

mnsequente acdtaçâo, mêdialte atestado do setor Íesponsávei.

PaÍágnÍo Sélimo: Os produtos sertu recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do Íomecedor beneficiário os
padrões adequados de segurança e qualidade, câbendclhe sanar quaisquer irregulaÍidades detecladas quando da utilização dos mesmos.

Parágraío OÍtavo - S€rá designado o servidor JaiÍo Amorlm Paiya, SecÍetário Municipal de Saúde, malrícula 494434, como GESToR D0
COi{TRATO e o servidor Rênato Joào do3 Santos, DiÍetoÍ de AdminislÍaÉo HospitalaÍ, matricula 344611, como FISCAL 0O
CONTRATo, Íesponsável pelo ammpanhamento e fiscalizaçâl da entrega dos produlos, anotândo em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas à exêcuÉo e determinação, tudo o que foÍ necessário à regularizaÇão & falhas ou defeitos obsêrvados na execuçà) do

Conlralo.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

porvenlura se fizeÍem necessários, a crità io da Contíaiante;

e) Assumií inlegÍal responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos objetos, qualqueÍ que sêja suâ causai

í) Comunicar, poÍ escrilo, à Conlratanle, qualqüêr fâto exlraordrnário ou anoÍmal que ocorÍeÍ no fornecimento do objelo
contratadoi
g) Arcar com todas as despesas decoÍÍenles de uma evenlual substiluiçâ) do obieto, em caso de reposição do mesmo;

h) PrestaÍ esdarecimentos ao Contratanle, quando solicitado, no que íor referente à entrega e a quaisquer ocorÍências
relacionadas aos produtos;

i) Assumií integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a terceiros no íornecimento oÍa ajuslado,
não excluando ou reduzindo tal Íesponsabilidade à íiscalizaçã) ou acompanhamento realizado pelâ Contratante.
j) Assumir responsabilidade poí todos os gastos com encâÍgos previdenciários e obÍiga@s sociais previstos na legisla@
social e tÍabalhista em vigoÍ, obíigando-se a saldá-los na epoca pr6ma, vez que os seus empregâdos não manterão nenhum

vinculo empregáício com o MUNICÍPlO.

k) ResponsdilizaÍ{ê poÍ todos os encagos fscâis e mmerciás resultânles d€slaconúdaçáo.
l) Responsabilizar-ss pdo Íransporte do produto obieto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao íornecimenlo,

indusivo trete, d€sde a origem até sua entrega no loc€l de destino, bem mmo qimFir, ê normas adequadas Íelativas ao

transpoÍte do produto ójelo do presente termo;
m) Enf€gar o pÍ0úno acondicionado de íoÍma adequada garantindo sua integridade Íisica;

n) Responsabiliza r-se poÍ quaisquer multas ou despesas de qualquer nalureza êm dêcorênda dê desdmÊimento de qualquer

dáusulâ ou modi@ do cofltrâto, dispositivo legal ou regulaÍnento, por sua parte;

o) Obsêrvar Íigoíosamentê todas as especficaçôes geÍais, que originou esta contrat@ e dê sua píoposta;

p) MarteÍ número lelelonico e +mail atualizadG de escÍit&io oü Írma paía contato e intermediaçâo junto à mntratante.

cúusulâ DÉClf,á - DAS oBRtcACÔEs Do col{IRATATm - São úriga@ do Fundo Municipal de Salde de chã Grande/PE:

e) RecêbeÍ o obielo nâs condi@s êslabelecidas ne$e Contrato.

b) VêÍificar â mníoÍmidade dos bêns recêbidos com as especifca@s constantes no Íermo de RêÍêíência e da píoposta para

fins de acêitaÉo e recebimentodêfinitivo.

c) Comunicar à Conlratadâ, por esoito, sobre impeÍfei@, falhas ou irregularidades veÍificadas no objeto Íoínecido para que

seja subsütuído, repaÍado ou coíÍjgido.
d) AcompanhaÍ e fscalizaí o flmprimento dâs oixigaÉes da Conlralada através de servidor responsh€l designado.

e) Efetuar o pagamento à Contráada no valor corÍespondentê ao fomecimenlo do obieto, no prazo e foma eslabelecidos nesle

Contrato.

D FoínecêÍ atestado de capacidade têcnica quando soliitado, desde que âteodidas às obÍiga@s contratuais.
g) A Administração não Íesponderá por quâhquer compromissos assumidos pêla ContÍatada mm lerceiÍos, aindâ que vinculadas

à execüção do mntrâto, bem como por qualqueÍ dano causado a tercêiros em dêcorÍência de ato dâ Contratada, de seus

empregados, píepostos ousuboÍdinados.

cúusuLA DÉctirA PR|]íEIRA - DAs PEIIALIoADES - Com fundamenlo no Art. 7" da Lei Fedêral n.o 10.520/2002, ÍlcaÍá impedido de

licilar e contÍatar com a Administraçâo Pública l!,lunicipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo dê multa de até 30% (trinta por

cento), do vâloÍ estimado para ARP e demais comina@s lelais, nos seguintes cásos:

a) Apresentar documentaçáo lalsa:
bl Ensejar o retaÍdamento da êxêcuçáo do ójetol
cl FalhaÍ na execu@ do conlrato;
d) Não assinar â Ata de Regisiro ds Preços e Contrato no prazo estabelêcido;

ê) Comportarse de modo inidôneo;

0 Não mantiver a proposta;

g) DêixaÍ de enlregd doanmentaÉo eÍigida no cename;

h) Cometer Íaude fiscal;
i) Fizer deciaíaçtu falsa.

ParágnÍo PÍimêko - Para condulas descritas nas alineas "a','d','e', "f, "9": 'h' e'i', será aplicada multa de no máximo 300/" (trintâ por

cento) do valor do mnkato.

Parágrefo Segundo - O retardamenlo da execução previsto na alínea'b', estará mnfigurâdo quando a Contratadai

a) Deixar de iniciar, sem câusa jusliÍicada, a execu@ do mntralo, apos 07 (sele) dias, mntados da dala mnstante na oÍdem de

fornecimentoi

b) Deixar de realizar, sem causa justiílcâda, as obrigaçôes definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias

intercalados.

Parágraío TerceiÍo - Será deduzido do valor da mulla aplicada em Gzác óe lall\a na execução do mntrato, de que lrata a alinea 'c' o

Chã Grande
,ln . ,l^. i,it.t,.

AV. Sôo José, no I0l, CênlÍo, Chô cÍonde-PE, CEP 55.ó36-m0 | TelêÍone:8l 3537-1140 | CNPJ: I1.049.80ó/m0l -90

E-moil ouvidorio@chogÍonde.pe.9ov.br I Sile www.chogÍondê.pe.gov.br



valoÍ relativo às mullas aplicadas em razão do Parállrâfo Sexto.

Prrágnfo QuaÍto - A Íalha na execução do conlralo pÍevisla no subliem 'c' estaÍâ mnÍigurada quando a ConlÍalada se enquadÍar em pelo

menos uma das situaÇõês previstas na tabela 3 do item ParágÍaío Sexto desla cláusula, Íespêilada a graduaçàl de iníra@ coníorme a

labela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativâmente.

ÍABELA 1

Grau da lnfÍaÇio Pontos da lnfÍâçáo
l 2

2 3

3 4

4 5

5

6

I
10

ParágraÍo Qulnb - O compoÍlamento previsto no ParágraÍo Quaío estará configurado quando a Conlíatada exedtar atos lais como os

descritos nos aíigo§ 92, parágÍdo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n" 8 666/1993.

Parágnb Sexb - Pelo desormpÍimento das obíigaçÕes coíltÍâtuais, a Adminislração aplicará multas coníoÍÍrê a gÍâduâçáo estabelecida

nas tabêlas seguintes:

TÂBELA 2

ÍABELA 3

Retirar das dependências do Contrâlanle quaisquer equipamentos ou mateÍiais de

consum0 stos em mntrato, sem aulori a

PARÁ ITENS A SEGUI DEIXAR DE

Cu r determin formal ou i complementar da Fiscâli

Cumprir quaisquer dos ilens do contrato ê seus anexos não previstos nesta tab€la de

multas, reincidência formalmente noriíicada p€la unidade llscalizadoia

En aÍa aÍantia contratual evenlualmenle nos lêrmos e lados

PaÍágÍafo Sétimo - A sanção de multa poderá sêr apiicada à Ccntralada junlamente com a de impedimento de licitar e contrataÍ

estabelecida no Capul desta cláusula.

Gnu CorÍespondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de Íomêcimento a que se re{êre o dêscumpÍimento dâ obrigaçáo.

2 0,4% sobrê o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumpiimento da obrigaÉo.
3 0,80/0 sobre o valor da ordem de íoÍnecimento a que se Íeíere o descumprimênto dâ obrigaçáo.

4 1,6% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimento da obrigâção.

5 3,2% sobrê o vaior da ordem de Íornecimenlo a que se refere o descumprimento da obrigação

6 4,0% sobre o vâlor da ordem d€ íomecimenlo a que se rêíere o descumprimento da obígaçâo

Item IhcÍiÇáo Grau

1

úecúar íomecimento incompleto, paliativo, provisorio como por cârâer permanente, ou

dêixaÍ dê providenciâr Íecomposição mmdemenlar.
2 Por Ocorrência

2
Fomecer informaçáo Érfida de fornecimenlo ou substituir maleriai licitado por outro de
qualidade iníerioí.

2 Por ocoíência

3
Suspender ou intêrÍoínper, salvo molivo de Ícrça maior ou caso forluito, os íomecimentos

contratados.
6

Por dia e poÍ tareÍa

desiqnada

4 Utilizar as dependências da Contralante para íins diversos do oblelo dc contrato 5 Poí ocorrência

5
ReqjsaÍ a êxeeção de fomecimento determinado pela Fiscaliza@, sem molivo

iustificado.
5 PoÍ 0corrência

6
Permitir situaçáo que crie a possibilidade de causaÍ ou que cause dano Íisim, lesão

corporal ou mnsequências letais.
6 Por 0corrência

7 1
Por item e poÍ

oconência

8 Manter a documentação de habilitaçà atualizada 1
e porPoÍ item

ocoÍrência

I 1 PoÍ 0corrência

10

CumpriÍ hoÍârio eslabelecido p€lo contrato ou dêtêrminado pela FiscalizaÉo

CumpriÍ deteÍminacão da FiscalizaÇão para controle de âcesso dê seus Íuncionários 1 Por Ocorrência

2 Por Ocorrência11

3
e porPor item

ocorrência
12

1 Por dia13
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ParágraÍo Oitavo - As infrações sêrão consideÍadas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corÍidos a mnlar da aplicaÉo da
penalidade, a Contratada mmeteÍ a mesma infração, cabendo a aplicâção em dobro das multas correspondenles, sem preiuizo da rescisão
mntratual.

Perágraío l{ono - Nenhuma penâlidade sêrá aplicada sem o dêvido Processo Administrativo de Aplica(lo de Penalidade - PAAP, devendo
ser obseryado o disposto no Decreto Estadual n" 42.191/2015 e no Decrelo Esladual no 44.948/2017.

Parágrafo Décimo - A critério da auloridade competenle, o valor da multa poderá ser descontado do pagâmenlo a ser efetuado ao
contíatado.

Parágrafo Décimo Púnclm - Após esgotados os meios de execução diÍeta dâ sançfo de multa indicados no PaÍagrafo Dêcimo acima, o
contratado será notificado para rêcdher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, conlados do recebimento dâ mmunicaÉo
oÍicial.

ParágraÍo Í)écimo Sêgundo - Declrr do o prazo previsto no PaÍágÍaío Dêcinro TerceiÍ0, o contratante encam nhará a multa para cobrança
judicial

PaÍágrafo Décimo TêrceiE - A Adminislraçâo poderá, em situaçÕes excepcionais devidamente motivadas, eieluar a Íetenção cautelar do
valor da multa artês da mndusão do procedimento administrativo.

CúUSULA DÉCl A SEGUNDA - 0A RESCISÂO - A ins(ec.ução total ou parcial do presente Contralo enseiará a sua Íescisão, com as

mnsequências @ntratuais e as previslas êm lei ouregulâmento.

Parágraío PÍimeiro - lnadimplemento imoutável à contretâde - O contratante poderá rescindir administÍáivâmêntê, o prêsente ConÍato
nas hiÉteses previslas no aÍtigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.66683 sem que caiba à mntÍatada diÍeito a qualquer indeírização, sem prejuízo

das penalidades pertinentes em processo administrativo ÍegulaÍ.

ParágraÍo Sêgundo - O presente Contrato poderá sêr rescindido consensualmente, mediante a ocoÍÍência da hiÉtesê pÍevista no inciso

XVll do aítigo 78 da Lei 8.ô66/93

PaÍágrsío TercoiÍo - O píesente Conlráo podeÍá seÍ íêscindido amigavelmente, por acordo entre as partes; reduzida a termo no processo

de licita@, desde que hãiâ conveniênciê paÍa a Administraçãc. Artigo 79, il da Lei 8.666/93.

Parágrâío Q to - Esle Coírlralo padeíá seí resciídldo judicialmefte no6 termos da legislaç& pÍocessuâl vigente. Arligo 79, lll da Lei

8.666i93.

Parágraío Quinto - Quando a rescisão oconeÍ com fundamenlo nos inciscs Xll a XVii do arligo 78 da Lei 8.6ô683, sem que haja culpa da

mntratada seÍá êsta ressarcida dos pÍe,uizos regulaimenle comprovados que hou'/eÍ soiÍjdo. Artigo 79 pará,grafo ? da tei 8.666/93.

ParágEío Sêxto - A rescisão adminislretiva ou amigável seÍá píêcedida de auiorizaÉo escÍita e íundamentâda. tutjgo 79 parágrafo 10 da

1ei8.666/93,

cúusuLA DÊc A TERCEIRÁ - DAS DESPESAS DO CoiJTR T0 - Constiiirirá êncârgo exclusivo da contrâtada o pagâmento de

tribulos, taÍifas e despesas de@rÍentes da execrção do obieto deste Contrato.

PaÉgraío Único; §êrão da conlrâlada todas âs dêspesas deconentes de encargos trabalhistâs, píevidenciários, Íiscâis e comeÍqais,
decoíenles da execuÉo do Contrato. AÍtigo 71 da 1ei8.666,€3.

cúusuLA DÉcli,la QUaRTA- Dgs REcuRsos oRcAMEilTÁROs - As despesâs de@nêntes deste contrato coÍrerão por mnta dos
recuÍsos a seguir especiíicados: Orgão: 8000 - Secrelaíia de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo Municipal de Saúde - Atividadei

10302.10142$52 - Manulenção e QualiÍcação da Rede Especializada de Saúde - Elemenio de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de
Consumo.

CúUSULA DÉcltlA OUIiITA - DA RESPOIISABILIDADE ClvlL - A contratada responderá por perdas e danos que vieÍ â soÍreÍ o
contratante, ou lerceiros, em Íazão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentemente de

outÍas comjnaçoes mntÍatuais ou legais a quê estiver suieita; não excluindo, ou rêduzindo esta responsabilidade, a fiscaliza@ ou o
acompanhamenlo pelo contratante. Arligo 70 da LeiB.ô66/93

cúusuLA DÉcllIA sExTA - Dos AcRÉsclMos E suPPEssÕEs - A qlantidade inicialmente mntratada @erá ser acÍescida ou

supÍimida dentro dos limites previstos no parágrafo pÍimeiro do artigo 65 da LEi n" 8.6ô6/93.

CúUSULÁ DÉCIIiIA SÉTIMA . DAS ALTERÁÇOES . AS alleÍaÉês, poRentura necessárias, ao bom, e Íiel cumpri

Contrato seÍão efetivadas na foÍma do artiEo 65 d2 Lei 3.6ô6i93, arrârés de iermo Aditivo
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E, por estarem juslos, e , Íirmam o em quâko vias de igual leoÍ, e para um só eÍeilo legal, na pÍesença das

teslemunhas que tamtÉm am

oÍtm tva
iMF N" 353.431.68434

SecÍetáÍio irunicipal de Saúdê
CONTRAÍANÍE

NOM

CPF: 6s.153

DISTRIBUIDORÂ DE PRODUTOS AGRESÍE ÍTIERIDIONAL

LTDA i,lE
CONTRÁTAOÂ

A^ /)t., Q-,
fi6fub r''?:t* *c^
Rabêlo FêÍÍêlÍa

l ebc,.>21"- Q

TESTEMI.JNHAS:
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CúUSULA DÉCIMA OIÍAVA - DO FORO - 0 foro dú presenie Conirâro sera o Lia comarca de GravatíPE, excluido qualquer outro.
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