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FUNDo MUNtctPAL DE sAúDE

PREGÃO ELETRÔNICO N" OO6/2022

PRocEsso LrcrÍATóRto N" oo7/2022

CONTRATO FI'S N.O 2,13/2022, QUE E'VIRE SI CELEBRAIT O FUNDO
ttuNlctpAL DE SAúDE DE cHÃ G,RANDEJqE E A EttpREsa sítFr
cowÉRcto DE ARncos panl escmtóruo E papELARta EtRELt t E,
PÁRÁ OS FÍT.'S QUE SE ESPECIFICA.

Aos 1o (pflmeirc) dia do mês de selembro dê 2022, de um lâdo o FUNDo IIUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÁ GRANDE mm sede l foro em
Pêrnambuco, localizada à Avenida Unte de oezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscÍits no C.N. P.J.,4úF sob o n' 08.625.16?/000í.
50, neste âto reprêsentado pelo seu Gestor e Secretáro de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasile Ío, Casado, CoÍnercaênte, nomeado por
meio da Portaria No 285/2017 datada em 01/08/2017, porlador da Carte ra de ldênlidadê No 1.826.812SSP/PE, CPF n0 353.431.68.í-34, no
uso da atribuição que lhe conÍere o ORIGINAL, nesle ato denominado simdesmente CoNTRATANTE, e a empresa ShiÍt ComéÍcio dê
Artigos pare EscÍitoÍio o PapelaÍia BREU lúE, inscrita no CNPJ sob o n" 31.059.3í9/0001-16, estab€lecida à Rua Ananias Lacerda de
Andrâde, No 68 - Loja 0'1 - Jaídim Caetés, AbÍeu e Limai PE. neste ato represenlada poÍ seu representante legal, Sr. lltarcio Cardim Pratês.
portador da CaÍteira de ldentidadê No 4.432.6'19, expedidâ pela SecÍetaria de Segurança Pública do Estado de Pemambuco, CPF/MF N"
847.431.82+68, doÍavante denominâda CONTRATÂDA pactuam o presente Contralo, cuja celebração ê deconente do PÍocêsso
Licitatório no 00m0n - Prcgáo Eetrônlco no 00612022 - Ata dc RegistÍo de Preços F S n' 005f2022 - doravante denominado
PRoCESSO e qu€ ss rsgorá pela Lêi Federal n' 8.666 d€ 21 de junho de 1993, e modifcâçóes subsequentosi pelos teÍmos da propostâ

vencedora, paÍte integrante d€ste mntratoi pelo estabelêcido no Edibl e seus anêxos, pelos preceitos de direito público, aplicandesâlhes
sudetMamente, os princípios da Teoria GeÍal dos Contratos e as disposi@s de dúeito privadoi atendidas as dáusulas, e condiçôes que se
enunciam a segJir:

CúUSUU pnngm - DO OBJEÍO - Aquisçao mm ênt ega parcdada de mateÍial do limpcza e descarláv€is destinados ao Fundo
Municipd de Saúde, Residência TeraÉrrticâ, Cenfo de Atençáo Psicocsocial - CAPS, Hospitêl Gelal Alfredo Aves de Limâ e Unidades de
Saúde da Fâmflia - USF, conforme especifca$es e quantidades indicadas no Anexo ll, pâíe integrante destê mntrato independeole de
transcriÉo.

Perágrato Primeiro. O presente Contrato não podeÍá ser objeto de cessáo ou transÍeÍência, no todo ou em parte.

cúusuLA SEGUi{DA - DA FINAUOADE - O újeto desle Conrab deíinase ao desenvolvimento das aüvidades normâis do Fundo
Municipd de Saúde, afavés das Unidades de Saúdê da Familia - USF.

cúusuLA TERCEIRA - DO PRÂZO - O presente Contíato vigoíará atê 3í dô douembÍo de 2022, contados a partir de sua assinatul.a,
podendo ser pronogado, nos teÍmos da l€gislaÉo pertinente.

cúusuLA ouARÍÀ - Do vALoR E coilDlcÔEs oE PAGAITENTO - Atribur-se a €s§e Contrab o vator de R$ 8,E53,20 (Oito ma,
oitocênlG e cinquenta e três Íêab ê únlê csnlavos) referente ao valor total do objelo previsto na Cláusula Primerra, para a totalidade do
peÍiodo mencionado na Cláusula Terc€ira, mnÍorme detâlhêmento a segulr:

ITENS - EXCLUSIVO PÂRA MICROEMPRESAS E EMPRESÂS OE NO PORTE 48 lll da Lei I

07 ArnachnE de Roupas âÍa 3%.om 02 Xq. Ypé 04 Unidade 124 99 499 96

09

Baoas eln poipropileno de alb densidado (PEAO), âlta r6sÊtÀ1cE a impactrc,
parêd€s e fundo refoíçados. O píodub dêve br Íogisto do lnmeto, na coÍ ad,
@p?9dãde pâÉ 15lilros.

Arqplast 20 Unidade 559 E0

13 Cloro liqurdo bombonâ com 5libos ValenÇa 05 Unidade 979 48 95

í6
DesinÍetante de êucalipto, caha com 12 ufdades, embalagem 02 lifos,
contendo dâdos d€ iníoímaçoes sobre o pÍodulo e validade. Pmduto Íegstrado
no MS.

Volfs 24 Caúa 42,99 1.03',7ô

1f
Desiníetante em pinho coÍn ação bacteÍjciJa e germicida ótdo com as
sxEências do minEtéio dâ saude, hasco com 02 litÍos, caixá com 12 unidadês. Volfsr 30 Caixa 42.99 1.289.70

Lá de A{o - eômpo6to de aço câr'bono. acondicionâdo êm s.d dástco,
embahdo em pa@te de 60 g conlendo 08 unidades êm fardo com í4 Dacotes.

Luslro ú7 Fado 19.19 134 33

30
Limpa vüíG. üôos de 500 ÍÍI, acondicionados em cairas com 12 unidades ê
papdão devrdãm€nto

uau 12 CaEa 31,79 38148

Papd filÍne, matedal PVC, compÍiínento 15M, largura 28 dn, Rolo, Material
PolipÍopileno. 24 Rolo 8,94 214.56

50

Refl parE MOP úmido (Éfl em microibià pará á hlglênj2âçào com poder de
absorçáo 6 retradâ de líquiCos. Com boa âbÍâsão e poder de Íemoção do
sujidâdes pa.a diversos âmbEntes. Reslstênte a soltlgem de fiapos,

fios pedeihmente Uaínados êm tâÍnânho de 45 cm.compasiÉo eín algodão ê

BÉlimpie 08 lJnidade 2?,27 21816

AR]1GOS PARA
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71

Copo descârlável coníêccionâdo corn resinâ temopláslica branca ou tnslúcda
coín capac dade ninima de 180 íI e márima de 200 ÍrI, medindo
apÍoximadamente 7 cín de diâmelro nâ bocá, 4,5 cÍn de diámetro no Íundo e 8 cm
de dfura. os copos devem s€Í hoÍnosêneG, isenhs de matercis eslranho§,
bdhas, ÉchâdLrras, fums, deÍoÍnaçoês, boídês âfadas ou rêbaóâs. não devem

apresenbr sujidades inlema ou extemamente. Árondirboado
@nforme praxe do íabÍicaote, em embalagem pláslrca na cãixa com 25 tras
corn 100 unidades cada, de bíma a gâEntlr a h\liene e irtegndade do produlo
até sêu uso. A êrnbalag€m dovêé conler erbmamenle os dados de idêntiicaÇão,
procêdênú e eallidado. Devoá alohdd as condlÉês gerâis da NBR 14865 e

N BR 13230 da ABNT.

ldeal

Copos
50 Câüa 89,49 4.47 4 50

ITEM.

PaÍágÍafo PÍimêiro - Os pagamêntos serâo eíetuâdos mêdiante crâjilo em conta conente da contratada, por oÍdem bancáÍia, em até 30
(trinta) dies consêcuüvos, a mntar do Íecêbimento deíniüvo, quando manlidas as mesmas cond ções iniciais dê hâbilitação e câso não haja
lalo impeditivo paÍa oqualtenha concorido à contratada.

Parágrafo Segundo - Os pagâmentos serão rêalzados integralmenb, em mnespondência com os pmdutos sÍetivamente entÍegues no
mês anlêdor ao do pâgamento.

Parágrafo T€Ícêiro - A nola liscal devidamente atestada d€verá sêr epresenbda na Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grandê/PE, Localizeda na Avenida São José, n' 101, Cêntro, Châ GrandeiPÊ.

PaÍágrafo QuaÍto. Por ocasião do pagamento a mntratada deverá apresenlar:

a) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, mmprovando reguladdade com o FGTS;
b) Certidáo Negativa de Débitos Relativos a TÍibutos Federais, Diúda Ativa da União e INSS, expedida pela SecretaÍla da
Recêita Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistrs - CNDT, expedida pela Jusüça do Trabalho, comprovando a inexisrêicia de
débitos inadimplidos perante a Justiçs doTrabalhoi
d) Prova de rêgulâridade com as Fazendas Estadual e Municipai do domicílio ou sedê da contÍahda.

PaÍágrafo Quinto - 0 pagam€nto ssrá Ísalizado, apos a aprss€ntação pda Conbatada da nota fiscal devidaÍnsnte pr€enúida e indicação
do banco, agência e co{ita bancária da ompíesa que r€ceb€íá o valor ó objeto.

PaÍágÍaÍo Sêío. Não haverá, sob hipotese alguma, pagamento anlecipado.

ParágÍaÍo Sótimo - Nenhum pagamento será efeluado à adludicalána enquanto pêndente de liquidaÉo qudquer obrigação. Esse íato náo
será gerador de direito â reajustamento dê preços ou à âtualizaÇêo monetáÍia.

PaÍágrafo Oitavo - A nota f,scal que Íor apresenhdâ com eno, ou obsêrvada qualquer cirornstância que desâconselhe o pâgamento, seíá
devolvrda à contratada, para coÍreção e nesse câso o prazo preüsto no parágrafo primeiro seÉ inteÍrompido. A mntagem do prazo preüslo
para pagamento será iniciada a paÍtir da íespecliva regulãÍização.

ParágÍaÍo Nono - Eventuais alrasos nos pagBÍnentos imputáveis à mntrabdâ não gerarâo diÍeilo a qualquer atudizaçá0.

ParágÍaÍo Dócimo . A adiudicatária não poderá apresentar nota fiscál/fatuía com CNPJ/MF diveco do regisÍado no CootÍato.

PaÍágrafo Décimo Primeiro - Deverão estar indusos nos preçls apÍesentados todos os gastos do ftêtê, êmbdãgem e todos e quaisquer
tnbutos, sejam elês socrâis, fabalhistas, previdenciános, Íscars, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da êxecução do
contrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUAUZACÂO OltETÁruA - OcorÍendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a contratada não
lenha conmrrido de alguma forma; haverá incidência de atualizaçáo monetária sobre o valor devido, pela vadação acumulada do
|PC/úIBGE ocoÍrida entre a dêtá Ínal prevista para o pagamento e a dala de sua eÍeliva realizaÉo.

CúUSULA SEXTA - DO REÀJUSTE - Não será concedido reajuste ou coÍÍeção monetária ao valor do Contrâto.

SHIFT COMERCIO DE ^sinàdó 
de fômà digital pd

sHIFI COM Ei(O D€ ARTIGO9

u" , ,t... i,ú.t ."

IIEM DESCRIçÃO MARCÀ QUANI. UIID
Ufliláno Tôlâl

F<atlÍôÍlrô E _ PâPELr31059l1989Ot !ó
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PeÍágrafo Único. Fica essegurado o reequilibrio econômim-financêim inicial do Contrato, mediante a supe eniência de fato imprevisivel

nos termos e forma estabelecida no aÍligo 65, inciso ll, d da Lei 8.666i93 mediante provocaÉo da contÍatada, cuja pretensáo deverá eslaÍ
suÍicientemente mmpmvada através de docuÍnento(s).

cúusuLA sETlmÂ - DA ExEcucÃo Do oBJETo D0 col{TRATo - os produtos adquiridos deveráo ser entÍegues no Almoxadfado
Cânhal, localizado na Rua Joaquim José Maranda, no 194 - Manoel Slmóês Barbosa - Chá Grande - PE (Salão Paroquiel), ocasião em
que seÉ procedida a coníerência dos produtos entrcguss, e a verifcaçáo se eslão de acoÍío com as câracleristicas e qlantitativos

doscritos na Ordêm deFornecimênto.

ParágreÍo Primêiro; Os produtos deveráo ser entregues em alé 03 (trê3) dias corridos, e do recebimento dâ ordem de Fornecimento,

emitrda pdo F!ndo Municipal de Saúde de Chá Grande, no hoÍáÍio dê 07h00min e6 13ú00min.

Parágralo Segundo: 0s prodúos serão recebidos deÍinitivemente apo€ a venÍlcaÉo da qualidade e quanidade dos produtos e

mnsequenb aceitâÉo, medianle atestado do setor rcsponsável.

Parágrôto Quinto: O rscebrmento provisúb ou d€finiiivo do sêrviço e do újeto não exdui a Íesponsabilidade dâ Confatada pêlos
preiulzos resdhntss da incoÍreh Bxecuçáo do contrato.

ParágraÍo Sêxto: A Conlratada ÍicaÍá obrigada a trocar o prodúo que vieÍ a ser recusado por nào alender à espêciÍcáção do Anexo
li/ordem de Fomeciírenlo, sem quê islo acârrête quâlquer ônus à administraÉo ou impoÍle na relêváncia dâs sânÇões preüstas na

legrslaÇão úgenle- O prazo para enlr€ga do(s) novo(s) produto(s) s€rá de âtó,18 (quarenta e oiio) horas contãdas âm dlas úlsiÊ, a
conlar da nolíicaçáo à confatadã, às suâs custâs, sem preluízo da aplicação dasponalidades.

ParágraÍo txilimo: Os pÍodutos serão recebidos de modo imediato e delinitivo, sendo de responsabilidade do fomecedor beneficiário os
padrces adequados de seguíança e qualidade, câbêndclhê sanar quaisquer iÍÍegularidades detectadas quândo dâ utilizâção do6 mesmos.

ParágraÍo Oitayo - Serâ designado o servidor Jairo Anorim Paiva, SecÍetário Municipal de Saúde. mâtricula 494434, como GESÍ0R DO
CoNTRATo e o servidor Renato Joáo dos Santos, Diretor de AdministrâÉo Hospitalar, matricula 344ô'11, como FISCAL DO
CONTRATO, responsávêl pêlo acompanhamento e fscalizâÉo ds ênbega do6 produtos, anotando em registro próprio todas as ocorências
relacionadas à execuÉo e determinâçáo, tudo o que Íor necessáíio à r€gderizaÉo de falhas ot dêfeitos observâdos na exeoção do
ContÍalo.

CúUSULA OTAVA - OA SUBCOI{TRATACÃO - A subcontratação depende de autorizaÉo préviâ da Contatante, a quem incumbe
avaliar se a subcontrataÉo qJmpre os requisitos de qualiícáçáo técnica, aléín da regularidade fscal e trabalhista necêsúrios à execução
do obieto.

Parágrafo PÍimêiro - A ConlÍalada, na execuÉo do contrâto, sem prejuízo dês responsabilidades contrâxrais e lêgais, podeú
subconlratar parte do objeto dêste têrmo de reíerência, alé o limitê máximo de 30%, com prfoa autorizaÉo do Fundo Muniopal de Saúde
de Chã GrandePE.

PaÍágÍafo Segundo - Em qualquer hipóbsê de subcontrateÉo. peÍmanece a Íesponsabilidâde integÍal da Contratade p€'r peÍfeila
exec!Éo contÍatual, cábendllhe redizâr a supeMsão e coordenação das atividedes da subcontabÉo, bem mmo responder perante a
Conkatante pdo Íigoroso atmprimento das obrigafoes contratuais conespondentes ao obieto da slbmntrahÉo.

cúusutA NoNA - oAs oBRlGAcôEs oA CoNTRÂTADA - E responsab |dade da CONTRATADA a execuÉo objeto contratual em
estleila observâocia da lêgislaÉo vigente parâ contmtaçôes públicas, as especiÍlcaÉes técnicas conlidas no edital e seus anexos, bêm
como em suas propostas, âss!Ínindo integralmente âs seguintes obÍigaçôes:

a) Fomecer o objeto no plâzo e na forma de enkega estabelecidos no Termo de Referéncia e na pmpostâ, com indicaçoes
referentes à ÍÍtarca/fabricante, icândo sujeita à multa estabeleclda no contmto, bem como às prescd@ da Lêi das Licitâçoes e
Contratos Adminisfaüvos, respondendo pelas consequênciâs de sua inobseíváncia total ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência e exeorçâo do mnlÍato, em compaübilidêdê com as obriga@ assumidas, com as
condiÇoes de habilitaçâo e qualiícaÇão exigidas no Termo deReÍerência;
c) Atender ao chamado e/ou à correÉo do defeito denfo do prazo estabelecido neste instíurnento. A Não realizaÉo dentrc do
prazo, a Contralada estará sulelta à multa êstabelecidâ noContÍatoi
d) Aceitar, nas mesmas condiçoes de sua proposta, os ac essões do lornecimento ora mnfatádo, que

Chã Grande
,L, . ,1.t. iat.t,.

ParágÍafo Têrcêiro: O prâzo dê vdidade dos píodutos, não poderá ser inierior a 12 (doze) mesês contados â padií da data de entÍega dos
respect vos pÍoduto6 sol itados na OÍdem de íornecimento emitda pelo Fundo Municipalde Saúde de Chá GÍande.

PaÍágÍafo Querlo: O faÍrsporte, cârgâ e a descarga dos pÍodulos coneÍão por conta da Confâbda, sem qualquer custo adicional

solic[ado posterioÍmBnt€ ao Fundo Municipal de Saúde de CM GIandê/PE.

<uttÍ.^r4Êa.rr1 nE
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porventuÍa s€ fzerem necessários, a cÍitério da Contralanlei

e) Assumir integral Íesponsabilidade sobrê eíravios ou danos o@Íídos no transpoíe dos objetos, qualquer que seja sua câusa;

0 Comunicár, por escíito, à Contratante, qualquer falo extÍaordináíio ou anormal que ocoíeí no fomecimento do objeto

conlratado;
gl Arcâr com todas as degpesas decorrentes de uma eventual subslifuiçáo do objeto, em caso dê reposição do mesmo;
hl Prestar esdaÍeoÍrentos ao Contratante, quando solicihdo, no que íor referentB à entrega e a qlaisquer ocorrências
relacionadas aos prodúos:
i) Assumir integral responsabilidade pelos danos evenhrais câusados à mntratânte ou a tercerros no íomecimento oÍâ âjustâdo,
não excluindo ou reduzindo tâl responsabiljdade à fscalizaÉo ou acompanhamento realizado pela Contratante.
j) Assumir responsabilidade por lodos os gestos com êncargos previdênciários e ob ga@s socrêis previslos na legislaÇão

social e trabalhista em vigor, obrigêndGse a saldá-ios na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum
virulo empÍêgatkio com o MUN|ClPl0.
k) Respmsabilizêrsê por todos os encargos Íiscais e mmerciais resultanles destacontratâçáo.

l) Responsalilizar-se pdo Transpone do produto objeto do presente Confato, e tôdos os ônus, relativos ao foínecimento,
indusive ftete, desde a oÍigem até sua enfega no locâl de destino, bem como cuÍnpÍir, as normas adequadas relativas ao

tÍanspoÍle do píoduto dilto do píesente teímo;
m) Enfegar o pÍoduto âcondicionado de Íorma adequada gaÍanündo sua integridade íis ca;
n) Responsatlilizar-sê por quaisquer multas ou despesas de qualquêr natureza em decorÍência de descumpímento dê quâlquer

dáusula ou condiÉo do confab, dispositivo legalou regulamento, por sua parte;

o) obsêívar Íigorosamenb bdâs as especifcaçôes gerais, quê originou esta con[atação e de sua proposta;
p) Mantôr núÍnero telefônico e e-mail atudizedos de êscÍibrio ou finna para contato e inbrmediaéo iunb à contratante.

cúusuLA DÉcflA- DAS OBRIGACÔE§ DO CO TRÂTA IÉ- Sâo obíigê@s do Fundo Municipat dê Saúde de Chã Grande/PE:

a) Recêber o ójsto nas condi@s estabelecidss neíe Coúab.
b) Verifcar â coníormidade dos bêns recêbidos com as êspecilicâÉes constantes no TeÍmo de Rêíerência e da pmposta para

fins de acêitação e recebimento defnitivo.
c) Comunicar à Contmtadâ, poÍ êsdito, sobrê impêríeiçres, falhas ou irÍêgularidades veÍifrcadas no otieb Íomecido parâ que

ssja substituído, reparado ou coÍrigido.
d) fuorpanhar e fscalizar o qimpÍirnento das obrigaçoes da Confabda eravés de seÍvidor responúvel dêsignâdo.
e) EÍetuar o pegam€nto à Cofifatada no valor @nespondenle ao íoínecimento do objelo, no píazo e foÍma êstabel€cidos neste
ContÍato.
Í) Fomecêr ateslado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigâ@es contrat ais.
g) A AdminislraÉo não respondeÍá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada mm terceiros, ainda quê vinculâdas
à execuÉo do mntr8to, bem mmo por qualquer dano causado a terceiros em decorrênciê de âh da Contratada, de seus
êmpregados, pÍepoíos ousuboÍdinados.

cúusull oÉctul pRl E|RA - D s PEIIALIDADES - com tundamento no A,1. 7" da Lei FedeBl n.o 10.52w2002, ficará imp€dido de
lcital e contrataÍ com a AdminisbaÉo PúUica Munrcrpal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, som pFjuizo de multa de até 30% (trinb por

cento), do valor eslimado para ARP e d€mais comina@es legais, nos segu ntes c€so§:

a) ApÍesentar documentâção fdsa;
b) EnsejaÍ o r€tardamento da execuçáo do objêto:
c) Fdhar na execuÉo do mnfato;
d) Náo assinar a Ata de Registro de Preços ê ContÍato no prazo estabelecido:
o) Comportar-se dê modo inidôneo;

0 Não mantiver a proposta;

g) oeixar de enlíegar documentaçá) êxigida no ceÍtame;
h)Cometer haude Íscali
i) FizeÍ declaraÉo Íalsa.

Paíágtaío PrlmeiÍo - Para condutas descritâs nas alÍneas "a','d", "e', Y, "g"i 'h" e "i', será aplicada multâ de no máxirno 30% Ítrinta por
cento) do valor do mntrato.

Parágrato Segundo - O rêtardemento da execuÉo preústo na alinea "b', estará mnfgurôdo quando a Conlralada:

a) Deixâr de iniciar, sem câusa jusüÍicâdâ, a êxêcuÉo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da dâtâ constênte na ordem de
íomeciÍnenlo;

b) Deixar de realizar, sem cáusâ justlfcada. as obrigaçoes deÍnidas no contrato por 03 (três)dias seguidos ou por 10(dez) das
intercálados.

Perágrafo Têrceiro - Será deduzldo do valoÍ da multa âplicada em na exearçào do mntrato, de que Íata a alinea'c", o

t
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valor rdativo às multas âplicadas em Íazâo do Parágrafo Sexto.

PârágÍafo QuaÍlo - A falha na execuçáo do contrato prevista no subitem 'c' eslará coníigurada quando a Contratada se enquadrar eÍn pelo

menos uma das s tuações pÍeúslas na tabda 3 do item PaÍágrafo Sexto desta dáusula, respeitada a graduação de lnfraçôes confotme a
tabela 1 a segurr, e alcanÇar o tolal de 20 (vinlê) pontos, cumulativaÍnenle.

TABELA 1

Grau dâ lnÍracão Pontos da lnfrãsáo
1 2

2 3

3 1

4 5

5 8

6 '10

Parágreío QuiÍtto - O coínporlamento previslo no ParágraÍo Quarto estará conÍgurado qlando a Contratada execulâr atos tais como os
descÍitos nos artigos 92, parágÍaÍo único, 96 e 97, parágraío único, da Lei no 8.666/1993.

ParágÍaÍo Soxto - Pelo desflmprimento dâs obrigaçoes contÍaluais, a AdminisÍaçào apiicará multâs mnforme a graduaÉo estabelêcidê
nas tabda§ seguint€s:

TABELA 2

TABELA 3

PARA

Parágraío Sóllmo - A sançáo de mulla poderá seI aplicada à Contalada juntâmente com a de impedimenlo de licitar e contratar
estabelecida no Capüít desla dáusula.

2

SHIFT COMERCIO DE

ARTIGOS PARA
AÍiíado d. f .,ma dioit.l poÍ
5HIFT(OMERqO OE ATMGOS

Grâu I

1 0,20lo sobre o valor da úrdem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão.

2 0 4% sobre o valor da order de Íomêümento a que se Íeíere o descumprimento da obrigaQáo-

3 0 8% sobre o valor da ord em de fonec mento a que se refere o descumprimento da obr gaÇão.

1 1 60l" sobre o valor dâ ordem de Íomecimento a que se refeÍe o descumprimento da obriOaÇáo.

5 3,2% sobre o valor da ordem de Íomecimento a que se refere o descumprirnento da obrigaÉo.
6 4 0% sobre o valor da ordem de fomecim€nto a que se reíere o descumprirn€nto da obrlgaÇão.

Itêm

Executâr foÍneclm€nto incompleto, paliativo, proüsorio coÍno por c€ráter pêrmanente. ou
deixar de proüdenciaÍ recomposiCão mmplementar.

Grau lncidência

PoÍ ocoírênc,a

Fomêcer informação pérfdâ de fornecimento ou substiturr matêÍial licitâdo poí oufo de
qualidade infeÍioí. 2 Por ocoÍrênclâ

3
S!spender ou intenomper, salvo motivo de força maior ou caso íortuito, os fomecimentos
mnbatado6. 6

Por dia e poÍ tarefu
desianada

Utlizar as d€pendências dâ Conlralante para íns diversos do objeto do contrato Por OcorIência

5
Recusar a exeqrção de lornecimento determinado pela FiscallzaÇão, sem motivo
justiRcado. 5 Por OcoÍrêncra

6
Permitir situaÇão que cÍiê a possibilidade de causâr ou que cause dâno fisico, lesão
mrporal ou conseouências letais.

ReuraÍ das depêndências do Contratantê queisquer equipamentos ou mateíiais de
consumo previstos em conlrato sem aúoÍizaÉo prév a.

6 Por Oconéncia

1 1
PoÍ item

oc!nência
e por

I 1
e p0ÍPoÍ item

ocorrênc a

9

Manler a documentaÇâo de habilitaÇao atualizada

Cumprú horário estabelecjdo pelo contrato ou determinado pda Fisc€lizaÉo. 1 Por Oconência
10 Cumprir determinaçâo da FiscalazaÉo para confole de acesso de seus funcionários. 1 Por OcorÍêncra
11 Cumprirdelermi Íormal ou instrucão mmplementar da FiscâlizaÉo 2 PoÍ Oconénoa

12
Cumprir quarsquer dos iêns do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de
mullas, após reincidência lormalmente notiicãda pela unidade Íiscalizadora.

3
e p0ÍPor item

ocorÍênc a

13 Êntregar a garantia contratu8l eventualmente exigrda nos teÍmos e prazos estipulados 1 Por dra
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Parágrafo Oitrvo - As inÍrações seíão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias coÍridos a contar da aplicaÉo da
pendidade, a Confatada cometer a Ínesma infração, cabendo a aplicaÉo em dobro das multas coÍÍespondentes, sem prejuízo da íescisão

contÍatud.

PaÍágÍaío l{ono - Nenhuma penalidad€ será aplicada sem o devido Processo Adminisiraiivo dê AplicaÉo de Penalidad€ - PAAP, devendo

ser observado o disposto no Decreto Estadual n" 42.191i2015 e no DBcreto Esladual n" 44.948/20'17.

PaÍágÍaÍo tlécimo - A cít&io da auto dade competente. o valor da multa poderá ser desconlado do pagaÍnento a ser eíeluado ao
contratado.

Parágrafo Décimo Primêiro - Apos esgotêdos os meios de execução dirêtê da sánção de multa indicados no Parágrafo Décimo acima, o
conÍalado será notilicâdo para Íecolhêr a impoÍtância deüda no pÍazo de 15 (quinze) dias, contâdos do Íecebimento da comunicação

oÍicial.

ParágÍaÍo Í,ócimo Soguído - Decoírido o prazo preüsto no Parágrafo Décimo Têrceiro, o conlíabnb encaminhaÍá â multa para mbrançâ
judicial.

PaÉgÍab [récimo Toícciro - A AdministraÉo poderá, em situaFes excepcionais devidamente Ínotivâdas, eÍetuar a retenÉo cautelaí do
valor da mdta antes da coírdusão do procediÍnênto administrativo.

CúUSULA DÉCl A SEGUNDA - DA RESCISÂO - A inexecuçáo tod ou parcial do presente ContÍato ens€iaÍá a sua rBscisão, com as

mns€q!ências conlmtua s e as prêvislas ern lei ou regulamento.

Parágíafo PÍimeiro - lnadimplemento impulável à contratads - O mnbatante poderá rescrndir adminisfativanÉnte, o presente Confato
nas hipótêsês previstãs no ertigo 78 I â Xll o XVll da Lei 8.666/93 sem quê ceibe à contratade direito a qudquêr indenizaÉo, sem prejuizo

dâs penaiidades p€Ílinentes em processo administrâtivo regulsr

Parágíâfo Sêgundo - O pres€nte Contrâh poderá ser rescindido consênsualmênte, mediânte a oconencia da hipdsse prevish no nciso
XVll do arligo 78 da Lei 8.666/93.

PaÍágÍaío Torcairo - O presenE ContÍato poderá ser rescindido amigavdmente. por acordo entre as paíes; reduzidâ a termo m processo

de licitação, desdê que haja convêniênciâ paÍa a Administraçáo. AÍtigo 79, ll da Lei 8.666/93.

ParágÍato Qu8ío - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos terÍnos da legislaçáo procêssual vigente. AÍtigo 79, lll da Le
8.666/93.

PaÍágrafo Quinto - Quândo a rescisão ocôner com fundamento nos inssos xll a XVll do artrgo 78 da Lei 8.666/93, sem que hala culpa da
contratada será esta ressarcida dos prejuÍzos regularmente comprovâdos que houver sofrido. Artigo 79 parágrafo ? da Lei 8.666/93.

PaÍágÍaÍo Seío - A rescisáo adminisfativa ou amigável sed precedrda de autorizaçâo escita e fundamentada. tuligo 79 paÉgrab 10 da
Lei 8.66683.

cúusutÂ DÉquA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO COiITRÁÍO - Consütuirá encárgo exdusivo da mntratada o pâgamento de
tributos, tariÍas e despesas decorentes da execução do objeto deste Contrato.

Parágraío Único: SeÍão da contralada todas as dêspeses decoÍentes de encargos tÍabalhistâs, previdenciários, fiscâis e clmerciaLs,
declrrentes da execuÉo do ContÍato. Artigo 71 da 1ei8.666/93.

cúusuLA DÉcl A QUARIA - Og,S RECURSOS ORCA ENTÁRIOS - As despesas decoíÍentes deste Contrato coírerão por mnta dos
recuÍsos a seguir especiÍicados: OÍOão: 8000 - Secrelaria de Saúde - Unidade; 8002 - Fundo Municipâl de Saúdê - Atividade:
't0.301.1005.2-851 - ManutenÉo, oualiÍicaÉo e Forlalecimenlo da Rede de AtenÉo Primária - Elemento de Despesa; 3.3.90.30.00 -
l\,,lateriâl de Consumo.

CúuSUt-l oÉCtul QUtml - Ol nfspOtiSlgtLtOlOg ClVlt- - A coniratada responderá por perdas e danos que vrer a soheí o

conÍatante, ou terceiros, em razâo de aÉo ou omissáo, dolosa ou culposa, da confatada ou de seus prepostos. independentemente de
outras com na@s contratuars ou legais a que estver sujeita; nâo exduindo, ou reduzrndo esla respoôsabilidade, a fscalização ou o
ammpanhamento p€lo contratanle. Artigo 70 da 1e48.666/93.

CúUSULÂ DÊClilA SEXTA - DOS ACRÉSCllrOS E SUPRESSÔES - A quanüdade inicialmente mntralada poderá ser acrescida ou
suprrmida dentro dos limites previstos no paÍágraío primeiro do aíigo 65 da Lei n" 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SÉTliIA - DAS ALTERÂCÕES - As alteraçoes, porventuÍa necessárias, ao boÍn. e llel crmpimento do obteto deste
ContÍato serão eÍeüvadas nâ forma do artigo 65 da Lei 8.666/93 eÍmo Aditi!o.
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CúUSULÂ DÉClÍrlA OITAVA - DO FORO - O foro do presente Contrato será o da mmarca de GÍavatá,PE, excluído qualquer outro.

E, poÍ estarem justos, e Írmam o Contrato em quatro vras de igual teoÍ, e paÍa um só eÍeilo legal, na pÍesença das
testemunhas que também

SHIFI COU'ROO OT

^sncos 
PARÂ E5.ríoíüo :ffi*Tm,;x,ú,rá

a PAPEL3105931!000116

líarcio Cardim Pratês
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COI'ITRATADA

TESTEMUNHAS:

D
65c.7q\- Q,q CPF: 63,?í3. *r'ç-1

aiva
.68,1-34CPFiMF N"

Secretário Municipd de Saúde
COt{TRÂTANTE

p

Chã Grande
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