
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGAO ELEÍRONICO N" 006/2022

PR0CÊSSO LtCnATORtO N" 007/2022

CONTRATO FMS N.' 194J2022, QUE E^IIRE SI CELEBRA$ O FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE/PE E Á E/I'PRESÁ SHIFT
COMÉRCIO DE ARI'GOS PARA ESCRITORIO E PAPEURIA EIRELI ME,

PÁM OS Fl,{S OUE SE ESPECIFICA.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de N22, de un lado o FUNDO ilUNlClPAt DE SAUDE DE CHÂ GRANoE com sede e íoro em

Pernambuco, localizada à Avênida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./l\.lF sob o n" 08.625.1671000í.

50, neste ato reprêsentado pêlo seu Gestor e Sêcrelário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Etasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por

meio da Portaria No 285/2017 datada em 01/08/2017, portador dâ Cârteira dê ldentidadê No 1.826.812/SSP/PE, CPF no 353.431.684-34, no

uso da atribuição que lhe coníere o oR|G|NAL, neste ato denominado simplesmenle CONTRATAÀÍTE. e a empresa Shift Comércio dê
AÍtigos pare E3cÍitóÍio e PepeleÍia EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n'31.059.31910001.16, eslabelecida á Rua Anânias L.,Jerda de

Andrade, N" 68 - Loia 01 - Jardim Caetés, Abreu e Lima/PE, nesle alo represenlada por seu representante legal, Sr. Marcio Cardrm Prates,
portador da Carteira de ldentidade M 4.432.619, expedida pela Secrelaria de Segurança Pública do Estado de Pemambum, CPF/MF N"

847.431.824-68, doÍavante dênominada COI{TRATADA, pacluam o presenle Conlralo, cuja celebração e decorrenle do Processo
LicitâtóÍio n" @1n022 - Pregâo Elatrônico n" 006/2022 - Ata dê Registro de PreçG FilS r' 005/'2022 - dorâvante denominado

PRoCESSO e que sê regêrá pela Lêi Fêderal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e modiíica@s subsequentes; pelos termos da proposta

vencedora, paie intêgrante deste contratoi pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos pÍeceilos de diÍeito público, adicandese-lhes
supletivamente, os princípios da Teoria GeÍal dos Contratos e as disposiÉ€s de diÍeito privado; atendidas as cláusulas, e condi@s que se

enunciam a seguir:

CLÂUSULA PRllrElRÂ - D0 OBJETO - Aquisição com enÍ€ga parcelada de material de limpeza ê d$caíávêb destinados ao Fundo

lvlunicipal de Saúde, Residência Terapêulica, Centro de AtenÉo Psimssocial - CAPS, Hospilal Geral Alfredo Alves de Lima e Unidades de

Saude da Familia - USF, conforme esp€ciíicâ@s e quantidades indicadas no Anexo ll, paÍte inlegÍante deste conlÍalo independente de

transcrição

Pârágrâío Primeko . 0 píesênte Contrato não poderá ser objeto de cêssão ou lransfeÍência, no lodo ou em parte.

cúusutA §EGUI|DA. DA FTNALIDADE - 0 obleto deste ContÍato destina-se ao desenvolvimeítto das ativida@s normais do Fundo
Municipd de Saúde, atÍavés do Hospital M /üredo Alves de Lima.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O pÍesente Contrato vigioíará até 3í dê dêzembo da 2OZ!, mntados a paÍtiÍ de sua assinalura,
podendo ser proÍÍogado, nos teÍÍnos da legislação peÍtinente.

cLÁusuLA QUARTA - DO VALOR E CONDICÔES 0E PAGAiTENTO - Arribli-se a esse Contrato o vator de R$ 8.853,20 (Oito mil,
oitocentG e cinquentâ e tÍ& Íeab e vintê centavG) reÍerente ao valor lotâl do objeto previsto na Cláusula Primeira, paÍa a totalidade do
período mencionado na Cláusulâ Terceirâ, mnforme delalhâmento asêguiÍ:

IÍEHS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESÂS E EMPRESAS OE ENO PORTE Illda Lei

16

Valor rlR§)
QUAI{I,tÍE MARCÀ

Unitado Tobl
07 Amacianle de Roupas alfa 3% com 02 Kq. 04 Unllade 124,99 499.96

Bacias em polipropaleno de afta densúade (PEAD), alta íesbtência a impâcto,
paredes e fundo reÍorçados. O produb deve br Íegisto do lnÍnefo, na cor azul,

capacidadê parà 1 5 lilros.
09 Arqplast 20 UÍridade 27.99 s59,80

13 Cloro I quido bombona com 5 litros ValenÇa 05 unidade 979 48,95
D€sinÍelante de eucalipto, cãiâ côm 12 unkjades, êmbahgêm 02 litros

contendo dados de iníoínaFes sobíe o produto e valkíade. PÍoduto Íegbtra{ro
no [.1S.

Volhl 24 Ca xê 42 99 1.031,76

17
D€siníelante em pinho com aÉo bactericida e germicida, Íótulo com as
exigência! do minbtério da saúde, íl"sco com 02 lilros, cala com 12 unirades,
embalaqem com

VolÍs 30 Caixâ 42,99 1.289,70

Lã de Aç! ' composto de aço caíbono, acondicionado em saco plástico,

embahdo em pacote deô0 q contendo 08 unidades em íaÍdo com 14 pacoles Lustro 07 Fado 19 19 134 33

30
Limpâ viJros, tubos dê 500 ml, acoídicionadG em cairas com 12 unk ades de
papelão devilamente

Ua! 12 Caüa 31,79 38148

41
Papel filme. mateÍial PVC, coínpíiínento 15M, laígura 28 cm, Rolo, Mateíial
Polipíopileno.

24 Rolo 214 fi8

ReÍil para MOP úmido (refl em microibra paíâ a higienização com poder de
absoÍçáo e relrradâ de liquiios. Com boâ abrasão ê poder de íem@h de
sulidâdes pará dNe6os ambEntes. ResisEnte a solhgem de fiàpos.

compGlÇào e'n alqodáo ê fros Deílêrbríênle trâí!âdos em tâmanho de 4dcm.

Bralimpiâ

A

08 21816U ndâde

-----t-.-
21,21
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ITEM DESCmçÁO ltaRcÂ QUAXT. UNO.
Unibio Tobl

11

Copo descáíÊvel conhccionado com rcsina teínoplârtic€ branca ou hanslúcida
com €pacidade minima de 180 ml e mâiÍna de m0 ml, Ínêdindo
aprcximadamente 7 cm de diârneto na boca, 4,5 cm de diámetro 0o fundo e 8 cm
de alttltr. 0s copo6 devem ser homogêíeos. rsentos de rnaleriais estsanhG,
bolhas, Íachadurás, furos. deíoína@, boÍüas afiadas ou rcbaóas, náo devem
apíesentaí sujiddes intema ou exlemamente.Acoírdi:bflado
coníonre pGxê do hbíhanb, em embalagem plásliêa na caüa com 25 tiras
com 1m unirdê cada, de bíma a garânü a hbiene e integÍidade do produto
até seu uso, A €ínbalag€m d€veÉ conler eíemarnenE os dados de idenlificação,
pÍocêdência e qua0tidade. D€í€íâ alender as condiFes gerab da NBR 14865 e
NBR 1 3230 r!â ABNT.

ldeal

Copos
50 Caira 89.49 4 474,50

ITEM OT ERVADA 25% E CINCO POR C

PaÍágÍafo Ptimêho - Os pagamenlos sêÍão eíeluados medianle crédito em conta coÍrenle da contÍatada, por oÍdem banúria, em alê 30
(trinta) dias consecutivos, a @ntar do recebimento delinitivo, quando mantidas as mesmas condi@s iniciais de habilitagão e caso não haja
falo impedilivo para o qualtenha concorÍido à contratada.

PaÉgÍâío S€gundo - 0s pagamentos seÍão realizados integralmente, em mnespondência com os píodúos detivamente enÍegues no
mês ânterior âo do pâgamenlo.

ParágÍaío Tsrcolro - A nota Íiscal devidameote atestada deveÍá s€l apresentada na Tesouraria do Fundo Municipal de Sâúde de Chã
Grandê/PE, Locâlizada na Avenida São Josê, n' 101, CêntÍo, Chã GÍandePE.

ParágraÍo QuaÍb. PoÍ ocâsião do pagamento a contratada deverá apíesentar:

a) CerliÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, mmprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS, oeêdida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;

c) CoÍlidão Nêgativa de Débitos ÍÍabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Írabalho, comprovando a inêxistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça doTrabâlho;
dl Prova de rêgularidade mm as Fazendas Êsteduâle Municipaldo domicilio ou sede damntÍatada.

PaÉgrafo Qüinlo - 0 pagdnento seíá Íealizado, apG a apíesêntaçáo pda Confatada da nota fiscd devidarnênte preenchida e indicaçtu
do banco, agência e coírla bancáda da êmpresa que ÍecebeÍá o vdor do objeto.

PaÉgÍeÍo Sexto . Não haveÍá, sob hipolese âlguma, pagamento antecipado.

Psrágrâfo S{dmo - Nenhum pâgamento s€Íá eíetuado à adiudicâlária enquanto pendente de liquidação qualquer óÍigaçtu. Esse fato não
será gerador de dheito a reaiuslamento dê preços ou à atualizaÉo monetária.

Parágnfo Olltvo - A nota fiscal que for âpresentada @m eno, ou observada quelqueÍ ciÍarnstância que desmnselhe o pagamenlo, será
devolvida à conlralada, pera @,Teçáo e nesse cí]so o prazo pÍevisto no paÍágrafo primeiÍo será inleÍÍoÍnpido. A contagem do prazo previslo
para pagamento será iniciada a paÍlir da Íe§pecliva regulaizâção.

Paíágraío Nono - Eyentuais atÍasos nG pagamentos imputávels à contratada não geÍerfu diÍdio a qualquer atualização.

Parágraío Décimo - A adiudicalária nâo poderá apÍesentar nota frscal,íatura com CNPJ/MF divêrsô do Íegislrado no Conlrato.

P8Íágrâío Décimo PÍimeiro - oeverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do Írete, embalagem e todos e quaisquer
tributos, sejam eles sociais, trabalhislas, píevidenciários, íiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resullantes da execução do
mnlrato.

cúusuLA QUINTA - oA ATUALIZACÂO MO'{ETÀR|Â . OmÍrendo atraso no pagamenlo, e desde que para tanlo, a contÍatada não
tenha concorrido de alguma formâ; haverá incidência de atualização monetária sobre o valoÍ devido, pela variaçáo âcumulada do
lPCr'JlBGE ocoffida entre a data Íinal prevista paÍa o pagamento e a daia de sua eÍetiva realização.

CLÁUSULÂ SEXÍA. DO REAJUSTE - Não será concedido reajustê ou correção monetáÍia ao vator Conlrato

AV. Sõo José, no l0l, CenlÍo, Chô Gronde-PE; CEP 55.ó36-q)O
E-moll ouvidorio@chogÍondê.pe.gov.bí |

Teleíone: 8l 3537-l 140 I CNPJ: I L049.80ó/0001-90
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Parágraío Único - Fica assegurado o reequilibrio econômim-íinancerro inicial do Contrato, mediante a superveniência de fato imprevisível

nos termos e Íorma estabelecida no aíigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 medianie provocação da conlralada, cuja prelensão deverá estar

suÍciêntemente mmprovâda âtrãvés de documênto(s).

CúUSULA SETIÍúA - 0A EXECUCÃO DO oBJEIO DO CONÍRATO - Os produtos adquiÍidos deverâo ser enÍegues no AlmoxaÍiíado

Central, localizado na Rua Joaquim José Miranda, no 19-A - Manoel Simoes Barbosa - Chã GÍande - PE (Saláo Paroquial), ocasião em
que será procedida a mníerência dos produtos enlregues, e a veriÍlcâção se estâo de acordo com as caracterislicas e quanlilativos

descritos na Ordem deFornecimento.

PaÍágrâfo PÍimeiro; Os píodutos deveÍão sêr entregues em até 03 (trêa) dias coÍÍido3, e do recebimênlo dâ OÍdem de Fornecimento,

emitida pelo Fundo Municipal de Saudê de Chã Grande, no horáÍio de o7hürmin ss l3h00min.

Parágrâío S€gundo: 0s Êldúos seÍão rêcebidos deÍinilivamente apos a vermcação dâ qualidade e quanlidade dos produtos e

mnsequeírte aceitaÉo, Ínediântê destado do sêtoÍ responsável.

PaÍágraío Terceim: 0 prazo de validade dos produtos, náo poderá ser iníerior a 12 (doze) mêses coíltados a partir dâ daia de ênÍega dos
respectivos pÍodutos solicitâdos na Ord€m de fornecimento emitida pêlo Fundo Municipal de Saúde de Chà Grande.

Pará96ío Quarto: O trânsporte, carga e a descarga dos pÍodúos correrão por conta da Contratada, sem quaiqueÍ cuslo adicional

solicitâdo posleriormênte ao Fundo Municipal de Saúdê de Chã GrandeJPE.

Parágraío Qrinlo: 0 recebimenio provisóÍio ou definitiyo do seíviço e do objeto nâo exciui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incoÍÍêla execução do @ntÍato.

Parâgrafo Seío: A Contratada ficaÍá obrigada a lÍocaÍ o produlo que vieí a ser recusado por não âlendêr à especiUcação do Anexo
l/Ordem de Fomecimento, sem que isto acanete qualquer ônus à administÍação ou importe na releváncia das sançoes previstas na
leglsiação vigente. O prazo paÍa êntÍega do(B) novo(s) pmdúo(B) serâ dê até 4E (quarenta e oito) horas contadas em dia! úteis, a
contar da notificaÉo à contratada, às 3uas custas, sêm pÍêruízo da aplicação da3p€n.lidadê3.

Paágrsto Sádimo: Os pÍodutos serão recebidos de modo imediato e definitivo, sêndo de responsabilidade do fornecedor bêneiciáÍio os
padrÕes âdequados de segurança e qualidadê, cabendGlhe sanaÍ quaisquer inegulaÍidades detecladas quando da utilizaÉo dos mesmos.

ParágraÍo Oitavo - Serâ designado o servidor Jelro Amorim Pdva, SecÍetário iílunicipal de Saúde, malriculâ 494434, como GESTOR DO

CONTRATo e o servidor Renato Joáo dos Santos, Diretor de Administrâção Hospitalar, malrÍcula 3446'11, como FISCAL DO
COiITRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçáo da enlrega dos píodulos, anotando em registro próprio todas as ocoÍências
Íelacionadas à execuçã) e determinação, ludo o que for necessário à regulaÍização dê Íalhas ou dêÍeitos observados na execuçao do
Conlralo.

cúusulA orÍAvA - DA suBco[ÍRATAcÂo - A subcontralaçao depende de âuloriza@ pÍévia da contratante, a quem incumbe
avaliar se a subconlralação cumpre os requisitos de qualiÍicação técnica, além da regulâridade fiscal e irabalhista necessários à exêcuÉo
do objeto.

PaÍágrato Primêim - A ContÍatada, na execução do conlrato, sem prejuizo das responsabilidâdes contráuais e legais, poderá

subcontratar parte do objelo deste teÍmo de reíeíência, até o limite mâximo de 30%, mm prévia autorizaçáo do Fundo Municipal de Saúde
de Châ GranddPE.

PâÍágrefo S€gundo - Em qualquer hipotes€ de subcontrataÉo, permanece a responsabilidade integral dâ Contratada pela períeita

execuÉo conlralual, cabendolhê realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcoírlrataÉo, bem mmo Íesponder perante a

Conlralante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçóes contratuais correspondenles ao objelo da subcontralação.

cúusuLA No[A - DAS OBRIGACÕES DA COi{TRÂTADA - É responsabldade da CONTRAÍADA a execuÉo objeto contratual em
estreila observância da legislaÉo vigente para mntÍata@es públicas, as especiÍlca@s técnicas contidas no edital e seus anexos, bem
como em suas propostas, assumindo integralmente as seguinles obrigações:

a) FoÍnecer o objeto no pÍazo e na Íorma de entrega eslabelecidos no Íermo de ReÍerência e na proposta, com indicâ@s
referentes à marcaÍabÍicanle, ficando su,eita à mulla estabelecida no mnlrato, bem como às prescri@s da Lei das Licita@s e
Contratos Administrativos, Íespond€ndo pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;

b) Manter-se, durante toda a vigência e execução do mntÍato, em mmpatibilidade mm as obriga@ assumidâs, com as
clndi@s de habilitaçtu e qualillcação exigidas no Termo deReíerênciai
c) Atênder ao châmado e/ou à correÉo do defeito dentro do prazo eslabelecido neste in

prazo, a ConlÍalada estará suieita à mulla eslabelecida nooontrato;
d) Aceilar, nâs mesmas condi@s de sua proposla, os acÍéscimos ou supressóes

to. A Não realização dentro do

do contÍ UC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

porvenlura se fzerem necessáÍios, â cÍitério daC,ontratanle;

e) Assumir integÍal responsabilidade sobre eíravios ou dânos ocorridos no transporte dos obiêtos, qualquer que seja sua cãusa;

0 Comunicar, poÍ escÍiio, à Contratante, qualquer íato extraordinário ou anoÍmal que ocorer no íornecimento do objeto

mntratadoi
g) Arcar com todas as despesas decorÍentes de uma evenlual substituição do obieto, em caso de reposiÉo do mesmo;

h) Prestar esclârecimenlos ao ContÍâtante, quando solicilado, no que for referente à entrega e a quaisquer ocorÍências

Íelacionadas âos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratanle ou a terceiros no fornecimenlo oÍa ajustado,
não excluindo ou reduzindo lal responsabilidade à fiscalizâção ou acompanhamento realizado pela Contratante.

i) Assumir Íespoírsabilidadê poí todos os gastos mm encâÍgos previdenciários e obíigaçoes sociais previstos na legislação

social e trâbalhisla em vigoí, oôÍigandcse a saldá-los na época pr@ia, vez que os seus empregados não manterão nenhum

vínculo empÍ€galício cqlr o MUNlClPl0.
k) Responsáilizr-s€ por todos os encaÍgos fiscáis e comeÍciais resultantes destacontrâtaÉo.
l) Responsabilizâr-se pelo Trênspoíte do produto objeto do presente Contrato, € todos os ônus, relativos ao íornecimento,

inclusiv€ fÍetc, d€sde a origem até sua entÍega no local de deslino, bem como cumpíir, as normas adequadas relativas ao

transpode do píoduto objeto do presente teÍmoj
m) EntÍega o produto andicionado de foÍma âdequada garantindo sua inlegÍidadeíisica;
n) Responsâtilizar-sê poÍ quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decoÍràcia de desqimpÍimenlo de qualqueÍ

dáusula ou coírdi@ do coírkâto, disposilivo Iegal ou regulamenlo, por sua paíe;
o) obsenaÍ Íigoíosamente todas âs especificâÉes gerais, que oÍigi0ou esta mntrat@ e de sua píopostâ:

p) ManteÍ número teleÍônico e e-mail atualizadG de escÍiório ou f rma paÍa contato ê intermedi@ iunlo à contrâtânte.

CLÂUSULÂ DÉCIMA - DAS OBRIGAÇOES D0 CONTRATANTE - São obrigaÇões do Fundo lrunicipa de Saúde de Chã Grande/PE

r) Receber o objeto nas condiFes estabdecidas neste Contrato.

b) V€ÍilicaÍ e conformidade dos bens Íecetidos com as es@ificaÉes mnstantes no Íermo de Re{eÍência e da píopmta para

fns de aceilaçáo e Íecebimento delinitivo.
c) Comunicar à Contíatada, por escíito, sóre impeíêi@, íalhas ou iÍregulaÍidades vsíificádas no obieto fomecido para que

seja substituído, reparado ou coÍÍigido.
d) Acompanhar ê fiscalizar o cumprimento das obÍigaçôes da Contratada através de servidor responsável designado,

ê) EÍetuâr o pâgamenlo à Contrâtada no vâlor conespondente ao íornecimento do objeto, no prazo e forma estabêlecidos neste

Contrato.

0 FomeceÍ atestado de capacidade técnica quando solicitado, d€sde que atendidas às obrigações contÍáuais.
g) A AdminislÍâção não responderá por quaisquer compromissos assumidos pêla Conlratada mm terceiros, ainda que vinculadas

à execuçáo do contrato, bem mmo poÍ qualqueí dano câusado a teÍceiÍos em decoÍÍência de alo da Contratada, de seus
empregados, pÍeposlos ousuboÍdinados.

cúusuLA DÉclilÂ PRllttElRA - DAs PENALIDADES - Com fundamênro no Art. 7' da Lei Fedeíal n." 10.520/2002, íicará impedido de
licitar e contratar com a Administração Pública l\.iunlcipal, pelo prazo de atê 5 (cinm) anos, sem preiuízo de multa de até 300/o (trinta por

cento), do valor eslimado para ARP e demais cominaçÕes legais nos seguinles casosl

r) Apreseotaí documentação falsa;

b) EnsqaÍ o retardamnto da execu@ do objeto;

c) FalhaÍ nâ execuçtu do mírtrato;
d) Nâo assinar a Ata de Registro de Pr@s e Contrato no prazo estabelecido;
ê)Comportaí-se de modo inidôneo;

0 Não manliver a propostâ;

g) Deixar de enlregar dodmêntaçâo odgida no certame;
h) Cometer haude llscal;

i) Fizer dedaÍaÉo falsa.

PaÍálrnÍo PÍimeiro - Para mfldutas descÍitas nas alineas "a', 'd', 'e', 'f, 'g'; 'h' e'i', será aplicada multa de no máximo 300/0 {tÍinta por

cenlo) do valor do contrato.

ParágÍaío Sêgundo - 0 retârdamenlo da execução previsto na alinea'b", estará conllgurado quando a Contratada:

a) Deixâr de iniciaÍ, sem causa justificãda, a execuÉo do conlralo, após 07 (sele) dias, mntados da data mnstante na ordem de
fornecimenloi

b) oeixaÍ de realizar, sem causâ justillcada, as obrigaçoes dellnidas no contrato por 03 (três)

intercalados.
as seguidos ou por 10 (dez) dias

ParágraÍo TêrcêiÍo Será deduzido do valor da multa aplicada em razâo de faiha na execução do de que trala a ínea 'C,
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valor relativo às multas aplicadas em razâo do PaÍágraÍo Sexto.

PaÉgÍafo Quaío - A Íâlha na execu@ do contrato píevista no subitem "C estarâ mnligurada quando a Contratada se enquadrar em pelo

menos uma das situaçõês pÍevistas na tabela 3 do ilem PaÍ4rafo Sexto desla dáusula, Íespeitada a graduação de iníÍ@s mníorme a

tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) ponlos, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnfrâÇão Pontos dâ lnÍraçáo
1 2

2 3

3 4

4 5

5 8

6 10

PaÍágrafo Quinto - O mmpoíarnento previsto no Par4Íafo Quarto eslaÍá mnfigurado quando a Contratada exedtar atos lais como os

descÍilos nos artigos 92, paÍ4]Íâfo único, 96 e 97, paÍágrafo único, da Lêi n" 8.666/1993.

Parágrab Se)óo - Pêlo desdimpÍimênto das obngaçôes contÍduais, a Administração aplicará multas coÍfoÍme a gÍaduação estabelecida

nas tab€las s€guintes:

ÍABELA 2

Griu Cone3pondfucia
1 0,2% sobÍe o valor da oÍdem de íomecjmento a que se reÍere o descumpnmento da obrigaÇão.

2 0,4% sobÍe o valor da oÍdem de Íomecimento a que se refere o descumprimento da obrigação.

3 0,8% sobre o valor da oÍdem de ÍoÍnecimenlo a que se refere o descumprimento da obrigação.
4 1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇão.

5 3,2% sobre o valor da ordem de fomecim€nto a que se reÍeÍe o descumprimento da obriqação

6 4,0% sobÍe o valoÍ da ordem de íomecimento a que se refeÍe o descumprimento da obriqaÇào

TABELA 3

Item OescÍiÇão Gmu lncidência

1
úeo.rtar fomecimento inmmpleto, paliativo, provisorio como por câráter permanente, ou
deixar dê providenciar ÍecrmposiQão complementar.

2 Por Omrrência

2
Fomecer iníormaçâr péÍíida de fornecimento ou subsütuh material licilado por outro de
qualidade iníerioÍ.

2 Por Ocorrência

3
Suspender ou inteÍroínpêÍ, sâlvo motivo de foÍça maior ou câso íorluito, os fomecimentoG

mntratdos.
6

Por dia e poÍ tarefa

desionada
4 Utilizar as dependências da Conlralanle para fins diversos do objelo do mntrato 5 Por ocorrência

5
Recusar a êxec @ de Íoínecimento delerminado pela Fiscalização, sem motivo

iustificdo.
5 Por ocorrência

6
PeÍmitir situação que crie a possibilidade de câusar ou quê câusê dano físico, lesão

corporal ou consequências letais.
6

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou materiais de
mnsumo pÍevistos em mntrato, sem autorizaçá) píévia.

Por ilem

oconência
ê por

PARA A

ParágÍaío Séúmo - A sanÇá) de multa poderà ser aplicada à ContÍalada juntamenle com a de impedimento de licitaÍ e mntÍataÍ
estâbelecida no Caput desta cláusula.

8 ManteÍ a documentaÉo de habililaçáo atualizada 1
e porPoÍ item

ocorrência

Cumprir horáÍio êstabelecido pelo mntrato ou determinado pela FiscalizaÇão 1 Por Ocorrência

10 Cumprlr delerminaÇão da FiscalizaÇão para contÍole de acesso de seus funcionários 1 PoÍ Ocorrência

11 Cumprir delerminaÇão íormal ou instÍuÇão complemêntaÍ da FiscalizaÇão. 2 Por Ocorrência

CumpÍir quaisquer dos itens do mnlrato e seus anexos não previstos nesta tabela de
multas, apos reincidência íormâlmente notiÍicada pela unidâde íiscalizadorâ.

3
e poÍPor item

ocorrência

13 Êntreoar a qarantia conlralual evenlualmente exioida nos termos e prazos estipulados 1 Por dia
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ParágÍaÍo Oitavo - As infrâçoes serão consideradas reincidentes se, no prazo dê 07 (sete) dias coridos a contar da apli^aÉo da
penâlidade, a ConÍâtâda cometer a mesmâ infÍação, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuizo da rescisão

contratual.

PaÍágrafo Décimo Primeiro - AÉs esgotâdos os meios de execução direta da sançáo de multa indicados no ParágraÍo Décimo acrma, o

contratado será notificâdo para recolher a imporlância devida no prazo de 15 (quinze) dias, mntados do Íecebimento da mmunicação
oÍicial.

PaÍágÍafo Décimo Segundo - Demrrido o prazo previsto n0 ParágraÍo Décimo Terceiro, o cootÍatante encaminhará a multa para cobrança
judicial.

Pará96Ío tlécimo Terceiro - A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuaÍ a retenção cautelar do
yalor da multa antes da mndusão do pÍocedimento administráivo.

CúUSUIA DÉCríA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do presente Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências mntratuais e as previstas em lei ouregulamento.

Parágrafo PÍimeiÍo - lnadimplemento imDutável à contratâda - O contrâtante podeÍá rescindir administrativamente, o prêsente Conlrato

nas hipóteses previstas no artigo 78 I a XII e XVll da Lêi 8.666/93 sem que caiba à mntratada direito a qualquer indenização, sem pÍejuizo

das penalidades pertinenles em processo administrativo regulaÍ.

PaÍágrafo Sêgundo - O presente Contrato poderá ser rescindido mnsensualmenle, mediante a oconênciâ da hipotese prevista no inciso

XVll do aÍtigo 78 da Lêi 8.ô66193.

PârágraÍo Terceiro - 0 presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo enÍe as partes; reduzida a têrmo no processo

de licilação, desde que haja conveniência para a Administração. Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo OnrÍto - Este Contrato poderá ser Íescindido judicialmente nos termos da legislação píocessual yigente. Artigo 79, lll da Lei

8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a Íescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVil do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da

contratada será esta ressarcidâ dos prejuízos rêgularmente mmpÍovados que houver sokido. Anigo 79 paÍágrafo 2" da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precêdida dê autorizaçâo escritâ e fundamentada. Artigo 79 parágÍafo 1o da

1ei8.666/93.

CúUSULA DÉClli,lA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO COiITRATO - Constituirá encargo exclusivo da mntratada o pagamento de
tributos, tarifas e despesas decorrentes da execuçáo do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encârgos fabalhistas, previdenciários, íiscais e mmerciais,
decorrentes da execuÉo do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666i93.

CúUSULÂ DÉclMA QUARTA- DgS RECURSoS ORCAT ENTÁRIOS - As despesas decorrentes deste Contralo coÍrêrâo por mnta dos
recursos a seguiÍ êspeciÍlcados: 0rgão: 8000 - SecÍetaria de Saúde - Unidade; 8002 - Fundo Municipal de Saúde - Atividade:

10301.1005.2.851 - l\,íanutenção, Qualificação e Foíalecimento da Rede de Atenção Primária - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 -
l,4aterial de Consumo.

cúusuLA oÉclirA QUINTA - 0A RESPoNSABILIoADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos que vier a sofrer o
contratante, ou teÍceiros, em razão dê ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prêposios, independentemênte dê
outÍas cominações coniratuais ou legais a que esliver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaçâo ou o
acompanhamento pelo mntratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉCl A SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÓES - A quantidade inicialmente contÍatada poderâ seÍ acrescida ou
suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primêiro do arligo 65 da Lei no 8

cúusuLA DÉcrMA sÉTrMA . DAs ALTERAÇôES - As alterações, porventura n bom, e fiel

ConÍato serão efetivadas na forma do arligo 65 da Lei 8.666/93 a1Íavés de TeÍÍno Ad

Parágrafo Nono - Nênhuma penaiidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo

ser observado o disposlo no Decrelo Estadual n" 42.191i2015 e no Decreto Estadual n" 44.948/2017.

Pârágrafo Dédmo - A critério ds autoridadê competente, o valoÍ da multa podeÍâ seÍ descontado do pagamênto a sêÍ efetuado ao

contratado.

objelo deste
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CúUSULA DÉClilA OlÍAvA - DO FORO - 0 foÍo do presente ContÍato será o da comarca de Gravatá/PE, excluído quâlquer outro.

E, poí estarem justos, e onlralo em quâtro viâs de igual teor, e para um só êÍeilo legal, na pÍesença das

teslemunhas que lamLÉm

PF/MF

Secretário Municipal de Saúde
COT,ITRATANTE

I

TESTEMUNHASi

to
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