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)O NiUI,TICIPÃL DE, SAUDE

PREGÁO ELETRONICO N' 01812021

ROCESSO LICITATÓR|O Nc 018t2021

COI'ITRATO FMS N." 2í112022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO
iIIjIJJCIPAL 05 S4ÚDE DE CHA GRANDE/PE E A EITPRESA LOGER
CIS,?N'8U'OORÁ DE íIíDICAMÊNTOS E MATER'ÁIS HOSPÍIÁLÁRES E'RELI
ME- PARA OS FIHS AUE SE ESPECIFICÁ,

crir.cincirio Daicelado dc líedicamentos, liledicameÍ os Controhdos, l/hdhamentos
r -da Rêsicêncla ÍeraÊêurca, Centro de Alenção Psicossocial - CAPS, Hospital GeralAlíedo
1rc l...1êdico de Urgênca (itêns fracrsssdos dêsertos e Cêsislência do Pregão ÉletÍônicc N"

oes iircicadas no Ánexo ll parte integiante Cesle conÍato l:rdependente de fanscÍiÉo.

desle Conlrato deslinase ao desenvolvimento das atividâdes normais do Fundo

Alves dê Limâ {itens fíacassados, deseÍlos e desistência do Preaão Eie' ônico No

/C P.ÊÀ lllicIiüEMPRESAS E EMPRESAS DE PEOUENO PORÍE (rítigo 18,lll d. L6i 123m0ô).

{r-Q!9â{E|OS rNJrrlVErS (AUpOU
À1t)ICAMEN;OS {CONTOLE ESPECIALI- 

r,rAR;," ;;oF,_,,-,-.f

,iEiilllçgIs DE Pé§ÂM-EST! - Alrlbji se e esse Cortrato o vâlor de R$ 1.097,00,00 (Um mile
icial {io cbleio lrevisto ra Crausula Pr merÍa, para e totalidade do período mencionado na Cláusula

lores (Rt)
Tolal

BiârnfanÍ,a
<edq Lr ii ,ica

008 400 00

c 0! I 297,00

8R4267512

BRC273C09

i_i+-------+.
rij uuu coÍnpfmúo I
3100 _L Capsul4 l

AV. Sôo José. n' l0l, Cenlro, Chô Gronde-PE. CEP 55.ô3ó-()00
E-moll ouvidoíio@hogÍonde.pê.gov.br I

Ielefone:81 3537-llllo I CNPJ: t 1.049.806/mot -90
Slle www.chogÍonde.pe.gov.bí

Chã Grande

pêr.,Jr'i1: Pí:íisiio , O tiese e Crj.l.;lr n:o podeÍa seÍ úbjelo de cessão ou lransierência, no todo ou em pane.

CLAUSI
iarmaci

-ii:e,RÂ - DC PP.AZO - O p;.:eírie -:a:: :i: :,itar'Íá alé 3'l d€ dezembro de 2022, contados a panir de sua assinatuÍa,
_ir .)i ::nJ. t'105 leflnos de r."i : :iarn lreilae'rlÊ

qr!q!p!rl!9

âtad3 ieverá aoÍesaailrÍ:

ios se.ã,r eieluados rnel:iaírie cÍidito êm coírta coÍTeflte da contratada, poÍ ordeín bancaÍia, em até 30
rc ,ecebirnênrú oelinilivo, qijando mântidas as mesmâs mndiÇoes iniciais de habilitaçáo ê caso não haja
raafiilc 2 acnlratâcê

€r:rzallts iniegra nenie. em coríesoondência com os produtos efetivamente entregues no

FaÍígfatc ia"!:eiro - ; a.)ta lscal dêvrCame,re : esrada deveÍâ ser apresentada na TesouraÍia do Fundo irunicipal de Saúde de Chã
:iiar,:ê'l': .--,t?rr,.:.r1. r..r: .er,an Sác -lr!lé. t' 101 Centra Chã CrânCe/PE.
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roe do FGTS - CRF .omprovando rêqularidade mm oFGTS|

)crios lelaiivos a Tributos Fedêrais, Divida Ativa da União e INSS, ex@ida pela Secretaria ds

rbilos Írabalhislas - CNDÍ erpedida pela Jusliça do Trabalho, mmprovando a inodstência de

a Juslrça do Trabalno,

)rn as Fazendas Estaduale iUunicipal do domicílio ou sede damntrâtada.

i zaco após a apreseflação pela CcnÍatada da nola Íiscal devidamente preenchida e indicâçã)

resa cle receberá o valor oo obieio

definiiivamenre após a venlicação da qualidâde e quantidade dos produtos e

âesl?.do do sêtoÍ lêsponsave

cs. não podeiá ser inÍerioÍ a 12 (doze) mes€§ contados a partir da data de entregâ dos

mento emitica oêlo Fundo Municipalde Saúde dê Chã GÍande.

erão poÍ conta da Contraiada, sem qualquer cuslo adicional

e Saúdê de Chá Grandê/PE

ou defnitivo dc sêrviÇo e do objeto não êxclui a responsabilidade da Contíatada pelos

a úbrgâda a trocaÍ o ploduto que vier a ser rêcr./sado por n

rstc aaaíÍÊ13 ilualquer Ônus à administração ou importe na

rega do(s) novo(s) produto(s) seÍá de até 48 (quaÍenta e o

àJsuas custas, sem preiuizo da aplicação daspenalidadês.

ão alendeÍ à especiÍcáçâo do Anexo

relevânciâ das sanÉes píevislâs na

ito) horas coÍ adas em dias úteis, a

AV. Sõo José. no l0l, Cenlro, Chõ Gronde'PE, CEP 55.ó3ó-fi)0
E-moil ouvidorio@chogÍonde.pe.9oY'bÍ I

Íêlelonê:81 3537-1140 I CNPJ: I l.(X9.80ó/mOl -90

Sile www.chogronde.Pe.gov.br

2a,rai,ra.-.1-r:r, :.a, naverâ soD hipcle§e rig!Í3 oagân]e0lÔ antecipado.

peíirgraic SellÍro. Nenhrn pagaÍr,eniv sera eleluado à adludicatária enquanto pciCêntê de liquidação qualqueí obrigação Esseíato não

s .'i : .'ilüÍ .r: i,Íeito a Íeâjuslameplo JÍ fr.eÇos JLi à atuaiização rtonetárla.

iraÉgrafí Citavo - Â ioia Íiscal qu,i iri iriÉsenlada com erro. o! observada quâ quer clicuÍlstância que dêsaconselhe o pagamento será

i... ,: i. .,. . .:onlralarja 0aÍã coíeç?io e ress4 aasc o prazo previsto no p3rág!-afo pr rnelro será interrompido. A contagiem do prazo previsto

i :i :' :iaí' lio saÍa iniciaCa a pêrtlr da te:Def l!va reg!l?f izaçáo.

?e;agfaíc f{or,o , Ê{eniuars irii::sos nos !a!ar:Ê:'rlos rmputáveis á contratada Ião gerarão oiÍeito â qualquer áualizaÉo

pria!:..a,iooêcimo-/i:...::.d:\'àitar..:ttaletzapresêntarnoiaÍiscalíaturacomCNPJ/MFdiveÍsodoregistradonocontrato-

p3 ágraio léci o primeiÍo - l,-",,r:,1,r esiar incluscs r'cs píeços apíesêntados todos os gastos do frete, embalagiem e lodos e quaisquer

: .... i.,, ,,=,a* eies Scciais, tíêi,a:ti:ias, pievidenciários, ilscáis, comerciais ou de qualquer ouÍa natuÍêza Íesultantes da execuÇão do

ajfrtiriálO.

.llÀüsur A OUINÍâ - 9,!iIU,tLgáÊ[Q itoxEIÁB4. occríendo âtraso no pagamenlo, e desde que pafa t to,-a moÚatada nâo

.'i,,a rr.".,,,'..io ee ,,gu";-l:...1,averr; lnciOencia oe âlualizaÉo monetária sobre o valor devido, pêla vaÍiaçào aomulada do

' -'IBGE lclrrda entí; a dala iiral pievista para o pagamênto e e dáa dê sua eíeliva rêalizaÉo

CLAUSULÁ SÊXTA - 0O REÂJUSÍE - Náo Será mncedido reaiuste Ou coÍÍê!ão rnonêtária ao vâloÍ do contÍato.

parágiaro único - Fica as5êguiadc . ieequilíbÍio econôínice'financêiro inicjd.do.contrato, mediantê a superveniência de fâto impÍêvisível

- ,. :l -: . e Ícrrna estabeieclca ro artigo 65. inciso ll, d da Lei 8.666,S3 mêdianle pÍovocaÇão da contraladâ, qlia prelensão deveÍá êstar

u . ., camoÍovada aiir/es de dac.lrrerlols).

C-ltÍA - DA EXECUCÀO ÍrO OBJETO DO CONÍRATO - Os produtos- adquiÍidos devertu ser entregues no Fundo

."oel"cffibro'n.145,centÍo,chãGrandê,/PEocasifuemqueserá

..1,o"., ia:, :,rcd,ilcs e,I,.:ques e a veniicaçáo se estão de acordo com as caíacteíísticas e quantitativos descritos na

orõer':': '''''- " '

paÍagralo primeÍo cs iíoi.jlius íF,r?Íao sêr errtregues em áê 03 (tÍês) dias coÍÍido§ do recêbimento da oldem de Fornecimenlo'

,,,:'.-: , '.r-d:llu"ruri, ie SaudÊ.3 a.hã Gr?nde, no horáÍio de 07h00min as 13h00min'

a)
b)
Ri

c'i

xa

d)

ParagÍal3 rf,,Jrnto

ParácÍâio Seql
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Chã Grande

odo iinediâtc e oelnilivo, sendo de responsabilidade do fomecêdor beneÍiciário os
r 1nê sener qlraisquer irregulaidades detecladas quando da utilizaçá) dos mesmos.

- DA SUBCoNTRAÍAçAo - A srrbconlratação dep€rde Cê aulorização prévia da ConÍalante, a quem incumbe
:êçao cum!:e os requisitos de qualificaçao iécnica, alêm da rêsulaíidade Íscal e trabalhista necessàrios à execut'ao

i-;ontrataca

desle te.mc

i€gundo - Efi qualquer ri;
,,lrâuai. cabêndo-lhe reeliua

sem prejuizo de respmsatilidades contratuais e legais, poderá

nâimc de 3C96 com prévia autorização do Fundo [,iunicipal de Saúde

ub.rírt,-alaçâo perrralece a responsabilidade integal da CootÍatada pel:" pêrleita

ao e cocrCeraçáo das ativrdades da subcontratação, bêm coíno rêspondeÍ perantê a

s conlratuars correspondentes ao objelo da subcontÍatação.

rgaçces da Conlralada alravés de servidoÍ rêsponsável designado.
rÍespondente ao foínecimenlo do objelo, no pÍazo e forma estabêlecidôs neste

tecnica quando solicitado, desde que atendidas às obÍigações conÍatuais.
por qúaisqueÍ cornpromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vtnculadas
por q,jalquer dano câusado a lerceiros em decorrência de ato da Conlralada, de seus

iundarnento no Afl 7" da Lei Federal n.' 10.520/2002, ficará impedido de
azo de até 5lcinco) anos. sefi oíeiuízo de multa de atê 30% ítrinta DoÍ

IÊEI§AqqE§_pÂIQEIEAIASA - E responsaulidde úa CONTRATADA a exeoção objerc mntraluar em
r-:.rirr viq:nlc para mntrataÉes públicas, ãs espêciÍcaçÕes têcnicas mntidas no editâl e seus anexos, bem

Jíalrnenle as segurnles obngaçoês:

r elc descútc a empresa CONTRATADA deverá obedecer às normas da ANVISA;
,s er1 !:oníilrrniüade coÍn ARP/ Contrato;
slau prquizos causados ac tundo Municipal Ce Saúde de Chã Grande ou a têÍceiÍos, poÍ o@nêncra

a erec,rçáú ic Conlraio salro na ocorrência de caso Íortuito. ou Íorça maior, aÊlredos na foÍma da

Ê.rnecer os prodir{(,s scmpÍe deniro de seu prazo de validadei
ixiai ê iacililar a açác Ja í scaiizaçac do Fundo [,iunicipal de Saúde, cumpÍindo as exigênciâs da mesma;
QesCons:brl,zaÍ-s. oc, rianspoíê dos produros, de seu eslabelecimento alé o local delêrminado pelo Fundo Municipal de
le oem ccmo pêL ir)! ri.scarregamenloi
ResponsaDrlizar'sÊ [,e]0s Êccargos decoÍÍenles do cumprimenlo das obrigaio€s conlraluais, bêm como pelo recolhimento de
s os impcslos. taxrs iaÍifas, .-ontribuiÇoes ou emolumenlos Íederais, estaduais e municipais, que incidam o! venham incidir
. . ,)biêtc dêslê l':'n., le RÊí:,ênciê bem como apÍesentaÍ os ÍesDectivos mmprovantes, quando sol citados pelo Fundo

mpo. toda anorrnalidade que possa pÍejudicar a execuÉo do Conlralo
l caso, providenciando a devidâ coÍrêçâ);

rdem de Fornec mento enviêda, onde mnste, no minimo, o nome genérico, a
afl1idêdê Íomeqda vaior unitáÍio e valor tolal. As inÍormaÉes deveÍão e6tar
viabilizar a cofl Íeí€ncia:

r:s condiçóes estaoeiecldas neste Ccnlralo
.rnidadê dos bens ieceDrios c,in, es especrÍicacoes constantes no Termo de Rêferência ê da proposta para

Íalhas ou iíÍegularidadês veriíicadas no objeto íornecido paÍa que

FUíiDÜ MUNICIPAI. DE SAUDE

PaÍa!ía:u Cria,Jo - Serâ ,les g,'rad,) c seivr.lc'r Renato Joâo dos Santos, Direlor de AdministÍêção Hospitalar, malricula 344611, cOmO

GESiCR 3C CüNTRATO e a ser,./i,lcia Maria Josilvânia Santana Silva, Diíetora de Assistência Faímacêulica, matricula 000379,
res.r'rs.,. r.,-' .;;.r-i3dr'1âneita 3 írscaiizaçêc da entrega dos produtos, anclando em registro pÍóprio lodas as ocorrências relacionadas
2.7i-.:r.i l.ii:rirrir?tãar lu,Joô!!aini rrr,úessâfro á relulairzaçáo deÍalhas oir deÍeitos observados na execuçáo do Conkato.

a! F

cLÂirsu:. r\ t:alMA - q,§oBRlGÁÇoEt Do 0oNTRATANTE - São obrigaçoes do Fundo Municipal de saúde dê chã Grande/PE;

ara AqP e derars cominâçôes legais nos segurnles casos

AV. Sõo José, n" tol, CêÍrlÍo, Chõ Grondê-PE, CEP 55.63ó-mO I TêlêÍone: 8l 3fB7- l l/m I CNPJ: I1.049.806/m0l -90
E-moll ouvldorlo@chogíonde.pe.gov.bí | Sllê www.chqgÍonde.pe.gov.br



Chã Grande
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ie:uçâo pÍevisto nê alinea'b

slillijada, a execuÇào Cc conl

estaÍê co,rÍiqurado quando a Contratada:

iic. após 07 íseie) dias, contadG da data constante na ordem de

da muita aplicada em razáo de íalha na execuÉo do conÍalo, de que trata a al:,rea'c"
raraqrafo Sexlo.

o

i{evrsia no sdbilem "c' eslará contigurada quando a Conlralêda se enquadrar em pelo

eÍr, PârágíaÍo Sexto desta cláusula, resp€itadâ a graduação de iniraçôes conforme a
ls ciimulaiivamenle.

rABELÂ 1

Fontos dalEftação

4

5

c

TABELA 2

CoÍÍ ência

iABELA 3

) poÍ carater permanente ou

nrareflal trcitaOo por outro Oe

3so f odu,to.os íornecrmêntos

Por OcoÍênÔa

Por Ocorrência

sos o oblero ontÍato.

Por dra e por tareía
designada I

POí Umírênoa
F§gerEeç 94 0Írencr

ÂV. Sôo José, no l0l, CenlÍo, Chô cíonde-PE. CEP 5!t.ô36-m0 | IeleÍone:81 3537-l l40 | CNPJ: I t.ü9.806/m0l -90
E-moll ouvldorlo@chogronde.pe.goy.br I Sile www.chogronde.pe.gov.br

Fi.],\J),: MÜN|CIPAL DE SAUDE

rmenlaçac lalsa;
lameirlo íâ execuÇão lo cbiêto

i),eCLtô{r Cil COrlÍ;'llC

;r a Alã de Req;siia de Preços e Contraio no pÍAzo eslabelecido
i :e o-. rrôdc tn dorec
/e, ? pioposta,

.rnlreqai dccumentaçãc exrgida no certamei
i.l.rce iiscai

irecão Íaisa.

Pa|álraic;,.i,irsiro í:ara concutâs desc!'iias nas a rneas'3" "C' "e' "fl 'g'; 'h" e'r', seÍá aplcada multadeno máximo 300/o (tÍinta por

ic.':,,i ..)cntÍato

-!tr
2

-l 

s

----l
10

Paf:gi.l.i iir:irú . O ;0i]]poflamento p.evislo n! P.lrágraic Quarlo eslarâ configurado quando a Contratada executar âtos lais corno os
'j.is. i.s : i :. .-. 

-rros i2 parágrâÍo ijnico, q6e97 laragraÍo único datei n"8.66511993

Pel! Cescurnprimenlo das obrigações contraluais, a AdministraÉo aplicârá multas cd|Íoírnê a graduação êstabeiecita
)sl

ir.çllglie,rg-ag qjlci"
Grau

se Íeie.e o descumpírrento da coÍigaÇão

tii,y_sg_srd l

r'al,:,._Ca ordem de fonecjrclfq."_qJ!_qglg!gÍê o descumprimenlo d

y:1..!:!! ?id,!'llg:._i. r,rilgglgq!ç-i Sqg_nejef eÍe 0 descumpt

EiLda gldeq-qgjg!9qÍngqS!_gCe se reieíe o descum

\.!icÍ.d.g rÉ9m !q íot9_cgÊ!!o_ij!qse rêíeÍe úescumpiimento dâ obrigaÇão. I

DescriÇão T Grau T tncidênciã - l

rolivo dê lorÇa 0raioÍ'n€,,;cnoe,t sall
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t\à ti t': I C I P A L DE,SÁ UDE

I ou que cáu§e

; ec-xoaínentos

õaflc llsrc(

)u PrateÍrars de 1 I PoÍ - rtem e

I OCOíTenCra

p0r

I Por item
locorrência

e 00r

o oir determinado pela FiscalizaÇâc.

rÍa Çoni,cie de aaesso de seüs funcion'áfios

r,;ao lorma' ).i :rs|1.,!{!lp!!9!!!!0a F.l:!ê!!!çáo. I

lr dos itens do acntralo e seus anexos não orevistos nesta labêla de It'
1!94s!' glSidâ t9s 9r!9C S-pt?4SC e!lrp_!E!S§.

-l 1 -1 Po,ocorrê.cia-_-l
Por OcoÍência

2 Por 0coÍIencta

e por

I Por dia l

o valor da inulta pcderá ser descontado do pagamento a seÍ eíetuado ao

Por ilem

ocoíêncra

de murlâ i,ooeij sei aorrcaoa 3 Conrratada iNntar.enle com a de impedirnenlo de licitar e conlralar
sula

s derâdas reincdentes se, no prazo oe 07 (sele) dias corÍi@ a @ntaÍ da aplicâção da
riÉçao, cabendo a âplicâção em dobÍo das multas coírespon&ntes, seÍn prejuizo da rescisâc

licaCa sem o devido Processo Adminislrativo de Aplicagtu de Penalidâde - PAAP, dêvendo
42. 1 9'1 /201 5 ê no Decreto Esladual n" 44.948/201 7.

Oecimo Segundo píazo pÍevisto no Parágrafc Dêcimo ÍeÍcelro, o mntratante encaminhâÍá a mulla para cobrança

31al cir paícral cjo prêsente Contrâto enseiará a sua rescisão, mm as

rie Contrato poderá ser rescrndrdo consênsualmente, mediante a ocorrência da hipotese prevista no inciso

ier rescindido anigavelmenle por acordo enlre as partes; reduzida a teÍmo no processo

minislraÇâo Arliqo 79 ll da 1ei8.666/93.

re nos teínos da legislaçâ) procêssual vigente. Artigo 79, lll dê Lei

to nos incisos Xil a XVll do arligo 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da
nprovados que houver sofrido. Artigo 79 parágrafo ? da lei8.666/93.

recedrda úe autorizaçào escrita e fundamentadâ. Artigo 79 paÍágrafo 1o da

i, qt" Cl.-- lDCSSDiid3ú
sequêrcias reials

istijs erír conÍ3lo !e,.n a!lo,r4jgq-plgyla

Paragraf(

:T^]S A SêGUIR, DEIXÂR OE:

unidade f iscalizaooia.

l1

.i:r,j,'afo ü,jciino Piimêiro - r' i...s lsqúlad,ls os meics Ce eÁecuÉo direta da sanção de mulra ind cados no Parágraío Décimo acrÍna, o
. .r )1. '.,t^ folilicadq Dar? r.-.,,,her a lrpóíárcra devrde no p!'azo de 15 (quinze) dias, conlados do recebimento da comunrcaçào

-:i. r:na lcrceiro - r r,dminlsiraçâ.' i-'oderà em silua@s excepcionais devidaÍnente motivades, efetuar a Íetenção cautelãr do

' . ..1.s C3 c.nclusão do procÊ.jrn-.n10 adrr r'tisiÍair,l

Parág:aao PÍimeiÍo - lnadimplêmento imoutáyêl à contÍalrda - O contrdante poderá rescindir administÍáivam€fitê, o tresente Contralo
n;r :,'-,i, É5ê-c Drevista( fo a( qc 78 I â Xll ê XVll da Lei 8.66ô€3 sem que caiba à conlratada direrlo a qualqueÍ indêniza@, sem preiuÍzo

lai irf., t-, ,.,- iar'ranics e proÇêsso adminislralivo reguLar.

V. Sõo José. no l0l. CentÍo. Chô cronde-PE, CEP 55.ô36-m0 llelêfone:8I 3537-I140 ICNPJ: I'1.U9.806/0O01-90
E-moil ouvidorio@chogÍonde.pe.9ov.bÍ | Sile www.chogronde.pe.gov.br



Chã Grande
l!a- fla- (4!*,.

oestê uonlralo.

decorrentes de encargos tÉbalhistas, previdenciários, fiscais e comeÍciais

cPF/MF r'r. 153 4ii1.68+3!
§ecÍeláÍio ilunicipal de Saúdê

CONTRAIANTÊ

b,t-Ç.-VL9§9,
ão).( - at

A - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

razáo de açao 0u omissao, dolüsa ür (

s ou legais :i que esiiyet sujeilâ, não

lante. Artico i0 da lei8.666,§3.

uge José Gusmâo da Fonle Filho

rlÍalada responderá por perdas e danos que vier a soíreí o

da coniráada ou de seus preposlos, independentemênte de
jc oLr Íeouzindo esta responsabilidade, a fiscalização ou o

.-y*ry2@

p0
to
ia
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