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PREcÃo ELEÍRôNtco N. oí9/zo2í

pnocesso ucrntóRto No 019/202í

CONTRATO F S N.'20712022, QUE ENIRE SI CELEBRAH FUNDO
nuructpru De snúoE DE cHÀ âRANDE E A E qRESA ctRúRctcA
FAIIED DISTRIBUIDORA OE PRODWOS flOSP,rÁTÁ8ES EIRET'
IIE, PÁRÁ OS F'A'S QUE SE E§PEC'F'CÁ.

Aos 04 (quaro)dias do mês de agosto de 2022, de um lado o FUNoO f,UNICIPAL DE SAÚOE DE CHÃ GRAI{DE com sede

e Íoro em Pemambuco, localizada à Avenila Vinlê de Dezembm, 145 - Cenbo - Châ Grande - PE, ins€Íita no C.N.P.J./MF
sob o n" 08.625.í671000í-50, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúds SÍ. JaiÍo Amorim Paiva,

Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Porhria N0 285/2017 datada em 01/08/2017, portâdor da Carteira de

ldentidade No 1.826.812/SSP/PE, CPF n" 353.431.68+34, no uso da ahibuiçâo que lhe coníere o oR|G|NAL, neste ato
denominado simdesmente CONTRATANTE, e a empresa Clúrgice Famed Distribuidora dê Produtos Hospltalares
EIRELI E, inscÍitâ no CNPJ sob o n' í0.978.'t061000í-í8, êstâbelecidâ à Rua Arezzo, SN" - Loja 2 - Lote Rosa o'ltália -
Ouadra I - Lote 3/A - Agamenon Magalhães - lgarassu - PE, CEP: 53.64G146, neste ato representada por sua repÍesenbnte
legâ|, Sra. Rayanne Silva Lins, poítadoÍa da carteira de idontidadê n" 9.22.252, sxpodida pela Secretaria do Defesa Social
do Estado de Pemambuco, CPF n' 7'Í1.795.474-46, doravante denominada COi{TRÂTADA, pactuam o presente Contalo,
cuja celebraçáo é decmente do Procosso Lictt tóÍio n'0í9lAl2í - PÍogão ElêlÍônico no 01912021 - Ata do Rêgistro do
PÍêgos Ff,S n' 056,202í - doravante denominado PROCESSO e que se regeÍá pda Lei Federâl no 8.666 de 21 de junho de

1993, e modificâSes subsequentes; pelos terÍnos da proposta vencêdora, pârte integrante deste conhato: pelo estabelecido
no Edilal e seus anexos, pelos preceitos de direilo público, aplicandGsêlhes supletivarnenle, os princípios da TeoÍia Geral

dos Contatos e as disposi@s de diÍeito privado; atendidas as dáusulas, e condiçoes que se enunciam a seguiÍ:

CúUSULA PRI EIRA - DO OBJEIO - Fomecimento paÍcelsdo de lúateriâl fédico CiniÍgico ê ln§fumontal Cirurgico,
para suprir as nêcessidades da Residência Terapêutica, CentÍo de AtenÉo Psicossocial - CAPS, Hosprtal Geral AlÍredo

Alves de Lima, SAMU - Serviço de Atêndimento Médim de Urgência e Unidades dê Saúde da FamÍlia - USF, mnforme
especificaÉes e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste mntrato independente de transcÍiçáo,

Parágrafo PÍimêiro . O presênte Contrato não podeÉ ser obielo de cessão ou hansÍeÍência, no todo ou em parte.

cúusulÂ SEGUNDA. DA FlilÁUOADE - O objeto deste Conúâto destina-se ao desenvolúmento das atividades normais

do Fundo Municipal de Saúde, através da Unklades dê Sâúde da FamÍlia - USF.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAiZO - O pre6ênte Contrato ügorará âté 3í dê dozombro dê 2022, contrdos a paÍtir dê sua

assinâtura, podendo ser pÍonogado, nos teÍmos da legislação pêÍtinente.

cúusuLA QUARTA - oo vALoR E coNuÇÔEs DE PAGAÍúENTo - Atibui-se a esse conlralo o valor de Rl 1 .060,61
(Um mil, sessenta íeais e sessenta e quatro cêntavos) referente ao valor total do objeto pÍevisto na Cláusula Primeira,
para a totalidade do peíodo mencionado na Cláusula Teíceira, conforme dêlalhamento a seguin

ITEIí - EXCLUSIVO PARÂ TICROE PRESAS E ETIPRESAS O€ PEOUENO PORTE lll d. Lei

Vâloê3 {Rl)
ITEM oEscRrçÂo rÂRCA cóDGo QUANT. Utí0.

Unilário Tobl

8R0397s02 50 Câüa 12,64 632,00

ÂgultE lüpodéinica, alo iÍpxilável sili.únizado, 21 G

r 1', bisd oito ti'bêHo, conodoa luêr locl ern

dásl,co, Fot€br dáslico, com dslêlm s€Srnança

sêgundo NR/32, es§i, d€scartM, êmbalag€.n
indi$dd. Cairá 100 uniládês.

Desaaípâa*

21

Frb ho6pibl6r, üpo: rftlopolosa, rEleÍiali doGo 9m
não lêcUo, componente§: âd6i'/o acÍ{ico, dÍÍE sõês:
cerca do 10 ÍÍm, calrêrislicas ad'ciyrsis:
hiooâh,!Énto. coÍ cúan co.. ,olo l0 m

Mssneí 8R0437866 50 UNO, 5,20 260,00

8R0151295 01 UNO, 5,14 5,1,{75

Tlóo eÍúotDqueal, ÍEteÍial: PVC 6ilirnizdo,
modelo: orívâ magill, calibíe: 2,5, lipo pontar d poírb

dislal anaumálLa, coÍnponeôts 1 : balào âlb ,rolume e
báixâ prcssfu, adÍpqlsntê 2: ,ãdbpâao, gràduado,

lipo coneaioÍ coír€doa padráo, esbÍilidaê: eséail

Well Leâd

T*
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77

Tubo êÍÉotrâqueal, material: PVC slirnizado,
modeb: ârMd mágll, cdibÍe: 4,5, ü@ ponb: d pode
disbl at'aúrÉlica e odffqo [fuDhy, componênh '1:

balão db loluíne ê bâixá Fêssáo, compooea ê

2 radbEco. qradlado. tiDo con€aàr cmecioa 0adráo

8R0451312 30 5,14 1ôr,20

Parágraío Pdmeiro - Os pagamentos serâo eÍêtuados mêdiant€ crédito sm conta conente da contratâda, por ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do rec€bimsnto definitivo, quando manüdas as mesmas condi@s
iniciais de habilitaçáo e caso não haia fato impeditivo para o qualtenha concoÍÍido à mnhatada.

ParágÍafo Sêgundo - Os pâgamentos seráo realizados integralmente, êm conespondência mm os produlos efetivamente
entrêgues no mês anteÍioÍ ao do pagamento.

PaÍágrafo Têrcêiro - A notâ fiscal devidâmênte ateshda dêvêrá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipâl de
Saude de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São Jose, n" 101, Cenbo, Chã Grande/PE.

ParágraÍo Quarlo - Por ocasião do pagamenlo a contratada deverá apresenta,:

a) Ceítificado de Regularidade do FGTS - CRF, compmvando regularidade com o FGTS;

b) Ceílidão Negâtiva de Débil6 Relaüvos a Tributos Federais, oivida Ativa da Uniáo e INSS, expedida pela

SecÍetaria da Receita Federal do Brasil;

cl Ceítidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, êxp€dida pela Justiça do Trabalho, comprovando a

inexistência de débitos inâdimplidos peíante a Justiça do TÍabalho;
d) Prova de regularidade mm as Fazendas Eíadual e Munbipâl do domicíio ou sede da conFatada.

Paágrafo Quinto - O pagamento será Íealizado, aÉs a apresentaÉo pela Contratâda da nota fiscal devidamente
pÍesndrida e indicâÉo do bânco, agência e contâ bancária da emprêsa que re@berá o valoÍ do objeto.

ParágraÍo Sexto - Náo haverá, sob hipotese algumâ, pagamento antecipado.

Panigrío gÉtimo - Nenhum pagamento serà efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidaÉo qualquer obrigaÉo.
Esse Íato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualizaÉo monetária.

Parágraío Ottryo - A notâ fiscal que Íor apresênlada com eno, ou obsêÍvada qualquer cirdrnstiinciâ que desacooselhe o
pagamento, será deyolvida à confatadâ, para coÍreçáo e nesse caso o prazo preüsh m parágrâfo pímeiro será

intenompido. A contagem do prazo preústo para pagamento sêrá iniciada a paÍtir da respediva regularizaçáo.

ParágraÍo llono . Eventuais abasos nos pagamentos imputáveis à conlratada não geraÉo direito a qualqueÍ atualizaÉo.

Parágraío Dóclmo . A adjudi€tária não podení aFesentaÍ nota fiscauhtjra coín CNPJn F diveGo do regbúado no

Contrato.

ParágraÍo Décimo Primeiro. Deverão eshÍ indusos nos preços apresontados todos os gastos do frete, embalâgem e hdos
e quaiEuer kibutos, sejam eles sociais, trabalhistas, providenciáÍios, fiscais, comêÍciais ou de qualquer oulÍa natuÍeza

resullantes da execuÉo do contrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZ cÃo oNEÍÁruÂ - oconendo alÍaso no pagamento, e desde que pâÍa tânto, a

cantratada náo tenha conmnido de âlguma formai haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela

vaÍiação acumulada do IPCMBGE ocoÍida entre a data final preüsta para o pagamento e a data de sua efetiva realizaÉo.

CúUSULA SilÍA - DO REÀ,U§TE - Náo sêÉ concêdido reajuste ou coíÍeÉo monetária ao valor do Confato.

Parágrafo Único . Fica assêguÍado o Íeequ ibrio econômiccÍnanceim inicial do Contrato, mediante a suÉÍveniência de hto
impreüsível nos termos e foÍÍna estrbêlecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.6ô6/93 mediante pÍovocação da contÍatada,
cujâ pretensão deveÉ estar suficientemente compíovada ahavés de documento(s).

@
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cúusulA sEnMA - DÂ EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deverâo sêr entregues no

Fundo Municipalde Saúde de Chã Grande, situado na Avenida Mnte de Dezembro, n" '145, Centro, Chã Grande/PE, ocasiào
em que será pÍocedida a conferência dos produtos entÍegues, e a verificação se estáo de acordo com âs caracteristicas e
quantitativos descIitos na Ordem deFomecimenlo.

Parágrafo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, não podeÍá ser inferior a 12 (doze) meses contados a paúr da data
de entrega dos respêclivos produtos solicitâdos na Ordêm dê fomecirnento emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Châ

Grande.

ParágraÍo Quarto: O tÍansporte, carga e a descarga dos produtos correrão por mnta da Contratâda, sem qualquer custo

adicional solicilado posteriormentê ao Fundo Municipâl de Sâúde de Chã Grande/PE.

ParágÍafo Ouinto: O recebimento píoüsôrio ou definitivo do seÍviço e do objeto não êxdui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultánles da inconeta execução do contrato.

Parágrafo Sexto: A Contratada ficará obígada a trocar o produto que vieÍ a ser recusado por não atender à especificação do
Anexo ll/Ordem de Fomecimento, sem que isto acanete qualquer ônus à adminisuação ou importe na relevância das san@es
previstas na legislaÉo vigente. 0 prazo para entrega do(s) novo(s) pÍoduto(s) sêÍá de até 48 (quaroÍ a o oito) horas
contadas em dias útêis, a contaÍ da notiÍicação à contÍalada, às suas custás, sêm proiuízo da aplicação das
pênalidados.

PârágraÍo Sétlmo: Os produtos sêrâo recebidos dê modo imediato e defniüvo, sendo dê responsabilidade do fomecedor
benefciáíio os padÍõss adequados de s€gurança e qualidads, cabendo-lhe sanar quaisqu€r inegularidades dstscladas
quando da utilizaçáo dos mesmos.

PaÍágrafo oitavo - Será designado a seÍvidora Íüaria Josilvânia Santana Silva, Diretora de Assistência FaÍmacêutica,
matricula 000379, como GESIORA DO CONTRÂTO e o servidor Rcnato João dos Santos, DiÍetor de Administração

Hospitalar, matÍículâ 344611, responúvel pelo ammpanhamento e fiscalizaÉo dâ entrega dos produtos, anotandô em

regisFo própío todas as ocorrências Íelacionadas à execuÉo e detêrminaçáo, tudo o que for necessário à ÍegularizaÉo de

falhas ou deÍeitos observados nâ execução do Contrato.

CúUSULA OTAVA - DA SUBCOI{IRATACÁO - A submntÍataçáo depende de autor,zaÉo pÍévia da Contratânle, a quem

incumbe avaliaÍ se a subconlÍataÉo dmpre os requisitos de qualificaÉo técnica, além da regularidade fiscal e babalhista
necessários à exeflçáo do obieto.

PaÍágEfo PÍimeiro - A Conbatada, na exearÉo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuâis e legais,
poderá subcontÍatâr paÍtê do objsto deste toÍmo de refeÍência, até o limite máximo dê 30%, mm prévia autsrizaqão do Fundo

Municipal de Saúde dê Chã Grânde/PE-

PâÉgrâfo Sêgundo - Em qualquer hiÉtese dê submntratação, permanece a responsabilidade integrai da Contratada pela
perfeita execuÉo mntatual, cabendo-lhe Íealizâr a supervisão e cooÍdenação das atividâdes da subconfâtaçáo, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumpÍimento das obrigaÉês contratuais coÍrespondentes ao objeto da

subcontrataçáo.

cúusuLA NoNA - DAS OBRIGACÔES DA COI{TRATADA - É responsabilidade da CONTRATADA a execução objeto
conÍatual em estreitâ observância da legislação ügente para conbataÉes públicás, as especifica@s técnicas conüdâs no

edilal e seus anexos, bem como em suas píopostas, assumindo integralmente as seguintes obrigações:

a) Fomecer o objeto no prazo e na forma de enúega estabelêcidos no Termo de RefeÉncia e na pÍoposta,

indicâções referentês à maÍca/fabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no contato, bem como às

Parágrafo Primeiro: Os produtos devêrâo ser entregues em até 05 (cinco) dias conidos, e do recebimento da Ordem de
Fomecimento, emitida pelo Fundo Municipal dê Saúde de Chá GÍande, no horárlo de o7hümin as í3h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos serâo recebidos definitivameÍrte após a veÍiÍicáçáo da qualidade e quantidade dos produtos

e consequente aceitaçáo, mediante atestado do setor responsável.
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da Lei das LicitaÉes e ContÍatos Adminisfativo§, respondendo pelas consequências de sua inobsêrvânciâ totâl ou
parcial;

b) ManteÊse, durante toda a ügência e execução do contrato, em compaübilidade mm as obÍigaçoes assumidas,

com as condiÉês de habilitaÉo e quâlificaçao exigkjas no TeÍmo deReíeÍencia;
c) Atênder ao dramado e/ou à coneÉo do debito dentÍo do prazo estab€lecido nest€ instÍumento. A Náo rsalizaÉo
dentro do prazo, a Conhatada estará suioita à multa estabelecida nocontrato;
d) Aceitâr, nas mesmas condi@s de sua propostâ, os acráscimos ou supÍessôcs do fornecimento ora contratâdo,
que porvenfura s€ nzoÍem nscossáÍios, a cÍitéÍio da Confatânte;
s) Assumir integral íesponsabilidade sobÍe ext"avbs ou danos ocoÍidos no transpoíle dos objetos, quahuer que seja

sua causa:
f) Comunicar, poÍ escÍito, à Conbâtante, qualquer Íato extraordinário ol anqmal que ocoreÍ no bmecimenlo do
objeto contÍahdo;
g) Arcar com todas as despesas decoÍrentes de uma oventual substituiçâo do obieto, em caso de reposição do

me$no;
h) PrestaÍ esdârêcimenlos ao Conbatante, quando solicitâdo, no que lor ÍeÍerente à enbega e a quaiqueÍ
ocorências relacionadas aos pÍodutos;

i) Assumir integral respoosabilidade pelos danos eventuais causâdos à Contrâbnte ou a terceiros no fomecimento

oía a.lustâdo, nâo exduindo ou rsduzindo tal rssponsabilidade à fiscalizaÉo ou acompenhamenlo realizado pêla

Contratântê.
j) Assumir responsâbilidade poÍ todos os gastos com encaÍgos preúdenciários e obÍigaÉes sociais preüstos na

legistaÉo social e trabalhisla em v[or, obrigandGse â sâldá]os na época própria, vez que os sêus empregados não

manterão n€nhum vínorlo empíegatício com o MUNICIPIO.

k) Responsabilizar-se por todos os encaÍgos fiscais e cornerciais resultantes destâ contrataçáo.

l) Responsabilizar-se pelo TranspoÍte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relâüvos ao

fomecim€nto, indusivê fretê, desdê a origem até sua entega no local de desüno, bem @mo cumprir, as noÍmas

adequadas rolativas âo transporte do produto objeto do presente termoi
m) Enregar o produto acondicionado de forma adequada garantiÍrdo sua integridade Íi§ca;
n) ResponsabilDarse p(x quaisqueÍ multas ou dssp€sas de qualquer natureza em decoÍÍência de desoumprimento

de quâlqueí cláusula ou condiÉo do contrato, disposiüvo legal ou regulamênto, poí sua parle;

o) Observar rigoÍosamente todas as especjficaÉes gerais, quê oíúinou esta contratação e de sua proposta;

pl Manter númeÍo telefôflico e email atualizados dê escÍiEíio ou firma para contâto e inteÍmediaÉo junto à

contabnte.

cúusuLA DÊotA - DAs oBRIGÂCÔES DO CONTRATÂ||TE - São ob4laÉes do Fundo Municipal dê Saúde de Chá

GrandelPE:

a) Receber o objeto nas condiçoes estabelecidas neste Conúalo.
b) VerificaÍ a coníormidade dos bêns recebidos com as especificaFes constantes no Termo de Referênciâ e da

proposlâ para fins de aceitâÉo e recebirnento definitivo.

c) Comunicar à Confabda, por escíito, sobÍe impeíeiÉês, hlhas ou iÍregularijades veÍificadas no obieto Íomecido
para que se.ia substítuído, reparado ou corÍigido.

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga@s da Contratadâ alÍavés de seMdor responúvel designado.

e) Eletuar o pagamento à Confabda no valor corespondents ao fornecim€nto do objeto, no prâzo e bÍma
estabelecidos neste Contrato.

0 Fomêc€r atestâdo de capacidade tócni{:a quando sdicitrdo, dêsde que ateodidas às obngaçoes contÍatuais.

g) A AdministÍação não responderá poÍ quaisquer cünpÍoínissos assumidos pela Cofltratada com lerceitos, aindâ
que vincrladas à execução do conlrato, bem como por qualquer dano causâdo a tercêiros em decoíÍência de ato dâ

Conlmbda, de seus empÍÊgados, prepostos ousubordinados.

CúuSuLA DÉOIA PRltlElRA - DAS PENAUDADES - Com tundâmento no M. 7" da Lei Federal n." 10.520/2002, ficarâ

impedido de licitar e conúatâr com â Adminisbaçáo Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multa

de até 30% (tintâ por cento), do valor eslimado para ARP ê demais cominaçoes legais, nos seguintes ca§os:

e) Apressntar documontâção falsa;

b) EnsejaÍ o íetaÍdamento da oxecuÉo do objêto;

c) Falhar m execuÉo do contrato; vn
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d) Não a§nar a Ata de Registro ds Preços e Contato no prazo estâb€lecido;
e) CompoÍtar-so de modo inidônsoi

0 Nâo mantiver a propostai

g) Deixar de enlregar documentação exigida no certame;
h) Comet8r Íraude Íiscal;

il Fizer dêdaraÉo talsa.

PaÍágraío PÍlmoho - Para condutas dêscÍibs nas alinea§ 'a', 'd', 'e', T,'g': 'h'e'i', será adicada multa de no mâimo
30% (finta poÍ cento) do valoÍ do @ntrato.

Parágrato Sogundo - O retârdamenlo da exedlÉo previsto na alínea'b', estaíá configurado quando a Conbatada:

a) Deixar de iniciaÍ, sem causa justificada, a execuÉo do contrato, aÉs 07 (sete) dias, contados da data constante

na oÍdem de Íomecimento;

b) Deixar de realizar, sem câusa iustificada, as obriraçoes definidâs no contÍato poÍ 03 (três) dias seguidos ou por 10

(dêz) dias intêrcalados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa adicada em razáo dê hlha na êxêarçáo do @ntÍato, de que trata a
alínea'C, o valor relatjvo às multas aplicadas em razão do Par4laío Sexto.

PaÉgraío QuaÍio - A talha na exeoição do contrato preüsta no subitem 'c' estará configurada quando a Contratada se

enquadrar em pelo menos uíra das situaÉes preüstâs na tabela 3 do item PaÍ4IaÍo Sexto desta dáusula, respeitada a
graduaçao ds inÍraÉes conforme a tabela 1 a seguk, e alcahçar o lotd de 20 (únte) ponl6, @mulativamente.

TABELA í
Grau da lníraçâo Pontos da lnfraÇâo

I 2

2 3

3 4

4 5

5 I
6 10

Paúgrefo Quintô . 0 comportamento prêvisto no Parágrafo Quarto estâÉ contgurado quando a Contratâda exêcutar atos

tais como os descÍitos nos artigos 92, pârágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993.

Parágrafo 36í0 - Pelo dêscumpriÍnento das obíigaço€s confatuais, a AdministraÉo aplicará mulh conforme a gÍaduaÉo
estabelêcida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

Grau Correspondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão

2 0,4% sobre o valor da ordem dê fomecimenlo a que se Íefere o descumprimento da obrigação.

3 0,8% sobre o vâlor da oÍdêm de Íomêcimenlo a que se ÍeÍere o desdimpÍimento da obÍiqaÉo
4 1,6% sobre o valor da ordem de Íomecimento a que sê ÍeÍere o desormpÍiÍnento da obriqaQáo.

5 3,2% sobre o valoÍ da ordem de fomecimento â que se refsre o desoJmpÍimento da obÍigaçáo.

6 4,0% sobre o valor da ordem de fomecimento a que sê reÍere o deso.rmpÍimento da obrigaÉo.

Grau lncidênciaItem DescÍiÇâo

2 Por Ocorrência1
Executar fomecimento incompleto, paliaüvo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de provilenciar recomposiÇáo complementar.

Fomêcer infoím@ perf<,a de Íomecimento ou subslituir Ínaterial licitado por

üitro de qualidade inÍeÍior.
2 Por Omnêndr-\
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TABELA 3

@
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PaÍágrafo tlóümo - A sanção de multa podeÉ seÍ aplicáda à ContÍatada juntamênte mm a dê impêdimento de licitâÍ e

conhatâr estabelecida no Cap{.Í, desta dáusula.

PaÉgraío Olhvo - As infraçôes seráo considêradas rêincirentes so, no prazo de 07 (ssto) dias coÍidos a conbr da

âplicaÉo da penalidade, a Contsatada comeler a mesma inÍraÉo, cabêndo a aplicaçáo em dobÍo das multas

corespoírdentês, sêm pÍeiuízo da rescisão coírfafual.

Parágrafo llono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o deüdo PÍocesso Adminisúaüvo de §ica$o de Psnalidade -

PMP, devendo ser observado o disposlo no DecÍeto Estâduâl no 42.191/2015 e no DecÍeto Esladual no 44.948/2017.

PaÉgrafo t écimo - A cÍitério da autoridade coínpetênte, o valor da multa poderá ser descontado do pagaÍnento a ser
eÍetuado ao contratado.

PaúgraÍo Décimo P 'moiro - Após esgotâdos os Íl€ios de ex€cüÉo direta da sanÉo de multa indicados no ParágraÍo

Décimo acima, o conbalâdo sêrá noülcado para recolher a importilnciâ devlla no prazo de 15 (quinze) dias, conlados do
recebimento da comunicaÉo oficial.

PaÉgrafo Dricimo Segundo - DecorÍido o prazo pÍêüsto no ParágrâÍo oécimo TeÍcêim, o contratante encaminhaÉ a multa
para cobrança judicial.

PaÉgraÍo oéclmo ToÍcêiro - A AdministÍa@ poderá, êm situaÉes excepcionais deüdamentê motivadas, êÍetuar a
retonÉo cautslar do valor da multa antes da condusâo do procedimento administrativo.

cúusuu oÊOua SECUltol - DA RESCISÁO - A inexêcução total ou parcial do presente contato ensejará a sua

rescisáo, com as conssquências contratuais e as previstâs êm lei ou regulamento.

Paágrâfo PÍimêiro - lnadimplemonto imputáyol à contratada - O conbatânte poderá rescindiÍ administrativamente, o
presente Contrato nas hiÉteses preüstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à contÍatada direito a

qualqueÍ indenização, sem prejuízo das penalidades peílinentes em processo administrativo regular.

3
Suspender ou intenompeÍ, salvo motivo dê Íorça maior ou câso fortuito, os

Íomecimentos conkâtados.
6

Por dia e por tarefa
designada

4
UülizaÍ as dependências da Contratante paÍa fins dúeÍsos do objeto do
contÍâto.

5 Por oconênda

Recusâr a oxeorÉo de fomecimento dstsrminado pola FiscalizâÉo, sem
motivo iustificado.

5 Por oconênda

6
PêrmitiÍ situâÉo quê cÍie a possibilidade de causâr ou que cáusê danos Ísim,
lesâo corDoral ou consequências letâis.

6 Por ocorrência

7
RetiÍâr das dependências do Contratante quâisquer equipamêntos ou materiais

de consumo previstos êm contrâto, sêm autorização préüa. 1
Por item e poÍ
o@ÍTenoa

8 Manter a documenbÉo de habüitaÉo atualizada 1
ocoÍTencrâ

PoÍ item e poÍ

9 Cumprir horário estâbelecido pelo contralo ou determinado pela FiscâlizaÇão. 1 Por Ocorrência

't0 Cumprir detêrminaçáo dâ FiscalizâÉo para conlrole de acesso de seus
fu ncionáÍios.

1 Por ocorrência

1'1 Cumprir determinacão formal ou instruÇâo mmplementar da FiscalizaÇão. 2 Por Ocorrência

12

CumpÍir quaisquer dos itens do contÍato e seus anexos náo preüstos nestâ

tabela de multas, apos reincidência formalmenle notificadâ pela unidâde
fiscâlizâdora.

3
Por item ê por

ocorÍ6ncia

'1 Por dia
EntregaÍ a garantia cont'atual eventualmente exigida nos trÍmos e prazos

esüpulados.

Parágraío Sêgundo - 0 prêsênte Cont"ato podeÉ sêr rescindido consensualrnêntê, mediante a oconência da
preústa no inciso XVll do aÍtigo 78 da Lêi 8.666/93.

@
v
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Parágrafo Terceiro - O presente Contrato poderá sêr rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes; reduzida a
leÍmo no procêsso dê licitaÉo, desde que haja conveniência pâra a Adminishaçâo. Artigo 79, ll da Lei 8,6ô6/93.

ParágraÍo QuaÍto - Este Confato poderá ser rescindido jrdicialmente Íros teímos da legislaÉo processual viÍlente. AÍtigo
79, lll da 10i8.666/93.

ParágraÍo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do aÍtigo 78 da Lei 8.666/93, sem que

ha,a culpa da contratada será esta Íessarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver soíÍido. fuligo 79
parágraÍo 2o da 1ei8.666/93.

Parágraío SeÍo - A rescisáo adminisFdtiva ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada. AÍtigo 79
pârá'graÍo 1" da Lei 8.666/93.

CúusULA DÉCilA TERCEIRA - DAs DESPESAS Do cot{TRÂTo - consütuirá encargo exdusivo da contratada o
pagamento de úibutos, tarifas e despesas demnenlês da exeflção do objeto deste Cofltrato.

PaÉgraío Únlco: Serão da confatada lodas as despesas deconentes de êncargos habalhislas, previdenciáÍios, fiscais e

comeÍciais, dêcoíentes da exêcuçáo do Contrato. Atigo 71 da 1ei8.666/93.

cúUsut-A DÉcltÂ QUARTA - Dos RECURSOS ORCAIE TÁflOS - As dêspesas decorÍentes desle conhato corÍerão
poÍ conta dos ÍecuÍsos a ."guir effiãíõi!ãfãffi-EãGÉ de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo Municipal de

Saúde - Atividade: 10.301.1005.2.851 - ManutenÉo, QuâlificâÉo e Fortâlecimento da Rede de AlenÉo PrimáÍia - Elemento

de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

cúu§uLA DÉClfA QUINTÂ - DA RESPoNSABILIDADE cML - A contsatada respondeÉ por perdas e danos quê üer a
sofÍer o conbatanle, ou terceiros, em Íazáo de açâo ou omissão, dolosa ou culposa, da contÍatada ou dê s6us preposlos,

independenlemente de outras cominâÉes mntsatuais ou legais a que esliver sujeita; náo exduindo, ou reduzindo estr
responsabilidade, a fscalizâçáo ou o acompanhamento pelo contratanle. tutigo 70 da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉCltlA SEXÍA . DOS ACRÉSC| OS E SUPRESSÔES - A quantiJâde inicialmente conbatada poderá ser
âcÍesckla oü suprimida denbo dos limites previstos no parágEfo primeiro do ârtjgo 65 dâ Lei n" 8.666/93.

cúuSUl-A DÉcltA sÊÍ1f,4. DÂs ALTERACÔES - As alterâ@s, porventura necessárias, ao bom, e Íiel ormpÍimento do
objeto deste Contrato serâo eíetivadas na forma do aÍtigo 65 da Lêi 8.666/93, através de Teímo Aditi\o.

CúUSULA DÉcl A OÍÍAVA - Do FoRo - o Íoro do presente Conhato seÍá o da comaÍca de GravatáPE, exduido
qualquer oulÍ0.

E, por estârem o píesente Conhato em quabo üas de igualteoÍ, e para um sô eÍeito legal,e

na píesença das que

F N.353.{í.68+34
SecreLário llunicipal de Saúde

COIITRATANTE

?aza vrrc ó-ünt'l
Rayanne Sllva Lins

CIRÚROCA FA]ÚED DISIRIBUIDORÂ DE PRODITÍOS
HOSPITALARES ERELI UE

CONTRÂTADA

\

TESTEMUNHAS:

D
E:
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