
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÀO ELETRONICO NO 006/2022

pRocEsso LtctrATóRo lo ooz/zozz

CONTRATO FMS t{.0 21412022, QUE ENIRE SI CELEBRAM O FUNDO
MUNtclpAL DE sÁúDE DE cHÃ cRANDEtpE E A EMqRESA
DISTRIBUIDORA DE ALIIIIENTOS CAVALCANTI EIRELI ME, PARA

OS FIIVS OUE SE ESPECIFICA,

Ao 1ô (primeiro) dia do mês de setembro de 2022, de um lado o FUNDO iIUNICIPAL DE SAÚOE OE CHÃ GRANDE com

sede e foro em Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrita no

C.N.P.J./MF sob o no 08,625,í 67rÍ)00í-50, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim

Paiva. Brasileiro, Casado, Comercianle, nomeado por meio da Poüria No 28512017 datrda em 01/08/2017, portador da

CaÍteira de ldentidade N0 1.826.812/SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuiÇão que lhe confeíe o OR|G|NAL,

nestê ato denominado simplesmênte CoNTRATANTE, e a empresa Diskibuidora 0e Alimêntos Cavalcanti EIRELI ME,

inscrita no CNPJ sob o n' 06.536,960/0001-57, estabelecida à Avenida Sâo Domingos, N0 337, São José - Garanhuns/PE -
CEP: 55.29S310, neste ato represêntada por seu representante legal, Sr. Celso Cavalcânti do Nascimento, portador da

Ca(eira Nacionalde Habilitação n'02381026109, expedida pelo Departamento Estadual dê TÍânsito de Pernambucú, CPF n"

143.310.12468, doravante denominada CONTRATADA, pâctuâm o presente Contrato, cuja celebraÉo é decorrente do

Processo Llcitatódo n" 00712022 - PÍêgão Elêtrônico n0 006/2022 - Ata de Registro de Preços FtlS n" 004/2022 -

doravânte denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n" 8.666 de 21 de junho de 1993, e modifrcações

subsequentes; pêlos teÍmos da proposta vencedora, parte integrante deste contrâto; pelo estâbelecido no Edital e seus

anexos, pêlos precsitos dê direito úUico, aplicando-se{hes sudetivâmente, os pÍincipios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposiçóes de direito privado; atendidas as cláusulas, e condiÉes que se enunciam a seguir:

CLAUSULA PRI EIRA - DO OBJEfO - AquisiÉo com entíega parcelada de malsrial de limpeza e descartáveis ^ -
destinados ao Fundo Municipal de Saúde, Resúência Terapêutica, Ce;tro de AtenÉo Psicossocial -bAPS, Hospilal Ceral ! 3
AlÍredo Alves de Lima e Unidades dê Saúde da Familia - USF, conforme especiflcaçôes e quantidades indicadas no Anexo ll, P ts
paÍte integrante deste contrato independenle de transcÍiçâo. 

Z E

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transfeÍência, no todo ou em parte. E I
PH

CúUSULA SEGUT{DA - DA FI},IALIDADE - O objeto destê Conhato destina-se ao desênvdvimento das atividades normais $ I
do Fundo Municipal de Saúde, âkavés das unidades de Saúde dâ Familia - USF. H Ê

sd
CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presentê Contrato vigorará âté 3í de dezembro de 2022, contados â partiÍ de sua ã 

.^

assinatura, podendo ser pronogado, nos termos da legislaçáo pertinente. {
CúUSULA AUARTA - DO VALOR E CONDICOES DE PAGAÍúENTO - Atnbui-se a esse ContÍato o valor de R§ 2.330,50

(Dois mil, trozentos ê trinta rêais e cinquênta centavos) reÍêrenle ao valor total do obleto previsto na Cláusula Primerra,

paÍa a totalidade do periodo mencionado na Cláusula Terceira. conÍorme detâlhamento a seguir:

IÍENS -EXCLUSIVO PÀRA MICROEMPRESÂS E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE 48 lll da Lei 123i2006
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18,00 540 00

38.00 152 00

1.60 8,00

Aguâ sândáriâ írâsco de 1.000 fiÍ. soluÉo âquosa com rror alivo ê doro
minimo de 2% com validade pa.a 06 meses. Caixa cqr í2 kascos de 1.000 Íí,

Palio para h g ene bucal eín madeÍa em formalo roliço com 06 cm. Íardo coÍn

25 câxinhâs com 100

Pâao de copa e cozinha - d€ âlgodáo lso (paÍâ prato), Inecindo 43 x 67 cm, nâ

Câixa3003

36 0.r

05

m com rotulo de idenlÍcá váIdade e

Panná

Textil

FaÍdo

Unidade

E

cor brancá. 1000/0

60,10 300 506rasilerro L)5 Fado

Fãdo 59.00 295 00BÉ§ êÍo 05

Papd hiJÊnic! de boa qualijde - Írha duph, goÍ'ado, pr.otãdo, na cor

branca, medindo 40mx10cÍn, p€ríumado sem lelevo, composto de tbras

Papd Toalha rclo de 22 crn. faÍdo coÍn 24 oloo medrndo 14 cm x 22 cm cadâ

43

45

celulósicns/ naluÍâ excelo

fdha du @lada e

de

Fardo 35.00 175 00Dokapack 05

t0 Faado 36,00 360,00-Dà*apact<

Sac, pêrâ LLro - de polEtleno, com capacidade de 15 littos, na cor piêla/azll
57

58 de 30 litros na coÍSaco c0mLrxo - de retleno
suas @n
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

suas coírdip€§ d€veáo estar de acoÍdo com a ABNT. Pacole com 250
uniradss
Saco pâra Lxo - de polietileíp, com capacidêde de 50 lrlÍos, na cor prela/azul

suascoidiÉ€s pct, 250 uniiades
0okapack 10 FaÍdo 50,00 500 00

ParágÍato Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante cÍédito em conta coÍrente da conlratada, por oÍdem
bancá a, em ate 30 (hinta) dias consecutivos, a contar do recêbimenlo deínitivo, quando mântidas as mesmas mndiçoes
iniciais de habilitaçâo e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha mnconido à contratâdâ.

Parágrafo Segundo . Os pagamentos serão realizados integrâlmento, em corÍespondência com os produtos efetivamente

entregues no mês antedor ao do pagâmento.

Parágrafo Teíceiro - A nota fiscal devidamente atestada deveÍá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipal de

Saúde de Châ Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n" 101, Cenko, Chã Grandê/PE.

Parágrafo Quarlo - Por ocâsiâo do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, complovando regularidade com o FGTS:

b) Certidâo Negativa de Debitos Relativos a Tributos Fêderais, Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela

SecÍetaria da Receita Federal do BÍasil:
c) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do TÍabalho, comprovando a

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

d) Prova de regularidadê mm as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratadâ.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentaÉo pela Contatrda da nota fiscal devdamente
preenchida e indicação do banco, agência e conta bancáÍia da emprqsa que receberá o valor do objeto,

Parágrafo Seío - Não ha\€Íá, sob hipotese alguma, pagamento ântecipado.

ParágraÍo Setimo - Nenhum pagaÍpnto será eÍetuado à adjudicatáÍia enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obÍigaçâo.

Esse fato não seÉ gerador de direito a reajustâmento de preços ou à atualização monetária.

PaÍágraÍo Oitavo. A notr Ílscal que íor apresentada com erÍo, ou observada qualquer circunstáncia que desaconselhe o

pagamento, será devolvidâ à contÍatâda, para coreção e nesse câso o prazo preüsto no pârágrâfo primeiÍo s€rá

interrompido. A contagem do prazo pÍeüsto para pagêmento será iniciada a partir da respecliva regulariza çã0.

PaÉgraío Nono. Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada náo geraráo direito a qualquer atualizâçáo.

Parágrafo Décimo. A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscâl/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no

ConÍato.

Parágrafo oécimo Primêiro - Deverao estar indusos nos preços apresentados todos os gastos do Írete, embalagem e todos

e quaisquer tributos, sejam elês sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outÍa natureza

resultantes da êxecuçao do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ATUALIZÂÇÃo MoNETÁR|A - Ocorrendo atraso n0 pagâmento, e desde que para tanto, a

contÍatada não lenha concorrido de alguma Íormel heverá incidência de âtualização monetária sobrê o valor devido, pela

variaçâo acumulada do IPCÂJIBGE oconida entre a data final prevista para o pagamento e a data dê sua eÍetiva realizâção.

CúUSULA SEXÍ4. DO REAJUSTE - Náo será concedido reajuste ou correçáo monetária ao valor do Contrato.

ParágraÍo Único - Fica assêguÍado o reequilíbrio econômico-linanceiro inicial do Contrato, mediante a superveniência de fato

imprevisível nos termos e forma estabelecida no aÍtigo 65, inciso ll, d da tei 8.666/93 mêdiante provocáção da contratada,

cuja pÍelensão deverá estar sufrcientemente comprovada alÍavés de documento(s).

CúUSULA SETIMA - DA EXECU 0000 o - Os produtos adquiridos deverão ser entregues no

AmoxariÍado Central, localizado na Rua Joaquim José Miranda, noel Simóes Barbosa - Chã Grande - PE
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(Salâo PaÍoquial), ocasiâo em que será píocedida a coníerência dos pÍodutos enfegues, e â verificâçâo se estâo de acordo
com as câÍacteríslicas e quantitativos descritos na Ordem deFornecimento.

ParágraÍo Primeiro: 0s produtos deveÍáo ser enkegues em até 03 (hês) dias conidos, e do recebimento da ordem de
FoÍnecimento, emitida pelo Fundo Municipalde Saúde de Chã Grande, no horário de 07h00min as 13h00min.

Parágrafo Segundo: Os produlos serão recebidos deÍinitivamente aÉs a veriÍlcação da qualidade e quantidade dos produtos

e consêquentê acêitação, mediante atestado dô setor rêsponsável.

Parágmfo TeÍceiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser infêíor a 12 (doze) meses contados a partir da datâ

de entrega dos respectivos produtos sdicitados na ordem de fomecimento emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chá
Grande.

ParágraÍo QuaÉo: O transporte, carga e a descârga dos produtos correrão poÍ conta da Conúatada, sem qualquer custo

adicional solicitrdo posteíioÍmente ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande/PE.

ParágraÍo Quinto: O recebimento pÍovisório ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos Íesultantes da incoffeta execuçáo do contrato.

PaÍágraÍo SeÍto: A Contatadâ Íicârá obrigada â kocâr o produto que vier a ser recusâdo por não atênder à especiÍcação do

Anexo lliordem de Fomecimento, sêm que islo âcânête qualquêr ônus à administração ou importe na rêlevância dâs sançoes
prêvistas na legislação úgente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto{s) será de até 48 (quarênta e oito) horas
contadas em dias úteis, a contaÍ da notificaÉo à contratâda, às suas custas, sem prejuizo da aplicação das
penalidades.

Parágralo Sálimo: Os produtos serão recebidos de modo imediato e delinitivo. sendo de responsabilidade do fomecedor

quando da utilizaÉo dos mesmos.

ParágraÍo Oitavo - SeÍá designado o servidor Jairo Amorim Paiva, Secrelário Municipal de Saúde, matríorla 494434, como

GESTOR DO CONIRATO e o servidor Rênato João dos Santos, Diretor de Adminiskação Hospitalar, maúícula 34461'1,

como FISCAL DO CONTRATO, rcsponsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos, anotando em

registro própÍio todas as oconênciâs relecionâdas à execuçáo e determinâÉo, tudo o que for nêcessário à regularização de

Íalhas ou deÍeitos obseÍvados na êxecução do Contralo.

cúusuLA orÍAvA - DA SUBCoNTRATACÃO - A subcontrâtâção depende de autorizaçáo prévia da contratante, a quem

incumbe avaliar se a subcontratâÉo cumpre os requisitos de qualiÍicação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista

necessáÍios à exêcuçáo do obiêto.

ParágraÍo Primeiro - A Conkâtada, na execirção do contÍato, sem pÍeluizc das responsabilidades contratuais e lêgais,
podeÍá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, com prévia autorizaçao do Fundo

Municipal de Saúde de Chá GrandeiPE.

Parágrafo Segundo - Em quâlqueÍ hiÉtese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela

perfeita execução mntratuâ|, câbêndo-lhe reâlizâr a supervisáo e coordenaçâo das alividades da subcontratâçao, bem como
responder pêrântê a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçoes contratuâis corÍêspondentes a0 objeto da
subcontrâtaçá0.

CúUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - É responsabilidade da CoNTRATADA a execução objeto

contratual em estreita observância da legislaçáo vigente pâra contratê@es públicas, as especificâçoes técnicas conlidas no

edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integÍalmente as seguintes obrjgaÉes:

a) Fomecer o objeto no prazo e na forma de entÍega estabelecidos no Termo de Re{erência e na pÍoposta, com

indicações reÍerentes à marcaifabÍicante, Íicândo sujeita à multa estabelecida no mntrato, bem como às prescriçoes

das Licitações e Contratos Administrativos, responde pe nsequências de sua inobservância total ou
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bl Mânter-se, durante toda a vigêncta e execuÉo do contrato, em compatibilidade mm as obngaçôes assumidas,
com as condiÇões de habilitaÉo e qualiÍicaÉo exigidas no Termo de ReÍerénciai

c) Atenderao chamado e/ou à coíeÉo do defêito dentro do pÍazo estabelecido neste instrumento. A Nâo realizâção

dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida noContrato,
d) Aceitar, nas mesmas condiçoes de sua proposta, os acréscimos ou supressões do lornecimento ora contralâdo,
que porventura se Ízerem necessáíos, a cÍitério da Contratante;
ê) Assumir integral responsabilidade sobre exlravios ou danos oconidos ro transpoíe dos objêtos, qualquer que seja

sua causa;

0 Comunicar, por escrito, à Contalante, qualquer Íato êxfaordinário ou anormal que ocorer no Íomêcimento do

objeto contratâdoi
g) Arcâr com todas as despesas deconentes de uma eventual subsütuição do objeto, em caso de reposiÉo do

mesmo:

h) PÍestar esdarecimentos ao ContÍatante, quando solicitâdo, no que íor referente à enkega e â r,,laisqueÍ

oconências relacionadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos êvêntuais causados à contratante ou a tercêiros no íomecimento

ora ajustado, não êxduindo ou reduzindo tal responsabilidade à flscalização ou acompanhamento realizado pela

Conkatante.
j) Assumir responsablidade por todos os gestos com êncargps previdencrários e obriga@s sociais previstos na

legislação social e trabdhista em ügoÍ, órigando-se a saldá.los na época prôpÍia, vez que os sêus empÍegados nâo

manterão nenhum vínculo empregatlcio com o MUNICIPIO.
k) Responsatilizarse por todos os encârgG Íiscais e comerciais resultantes desta contrataÉo.
l) Responsabilizar-se pelo TÍansporte do produto objeto do presente Conkato, e todos os onus, relâtivos ao

fomecimento, inclusive ÍTetê, desde e oílgem até sua enfega no local de destino, bem como cumprir, as normas

adequadas relativas ao transporte do produto objeto do presênte termo;
m) Enkegar o produto acondicionado de forma adequada garantndo sua integridade fisica;

nl Responsaulizarse por quaiEuer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrênciâ de descumprimento
de qualqur dáusula ou condiçâo do contrato, disposilivo legal ou regulamento, poí sua parte;

o) obseNar Íigorosamente todas as espêcificaçôes gerais, que originou esta contÍatação e de sua pmposta;

p) Manter númeío telefônico e eínail atualizados de escritório ou firma para contato e inteÍmediação junto à
contÍatante.

CúusULA DÉCltA - DAS OBRIGACOES DO COI{TRATAiITE - São obrigaçÕes do Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande/PE:

a) Receber o obleto nâs condiÉês estabelecidas neste Contrato.

b) Veriicar â conÍoÍmidade dos bens recêbidos com as especificaçoes constantes no Têrmo de Referênria e da
pÍoposta para fins de aceitaÉo e recebimento definitNo.
c) Comunicar à Contratada, por escÍito, sobre impeÍfei@s, Íalhas ou inegulandades verificadas no objeto fornecido
pâÍa que seja substituído, reparado ou corÍigido.
d) Acompanhar e fiscalizar o cumpíimento das obdgaÉes da Conkatada através de sêrvidor responsável designado.

e) EÍetuar o pagamento à Confatada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e foÍma
estabelecidos neste ConlÍato.
f) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atêndidas às obrigações contratuais.
g) A Adminis'traçao nâo responderá por quaisqueí compromissos assumidos pela Conkatada com terceiros, aanda

que vinculadas à execuçáo do contrato, bem como poÍ quâlquer dâno causado a terceiros em deconência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cúusuLA DÉcfMA PRIMEIRA - DAS PENALIDAoES - Com Íundamento no Art. 7' da Lei FedeÍal n.' 10.52012002, fÊaÉ
impedido de licitar e conkatar mm a Administraçao Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuÍzo de multa

de até 30% (tÍinta por cento), do valor estimado para ARP e demais cominações legais, nos seguintes casos:

al Apresentar documentação Íalsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) FalhaÍ na exeflção do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços ê Contrato no prazo estabelecido;
e)CompoÍtaÊse de modo inidôneo:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

f) Não mantiver a proposta;

g) Deixar de entregar documentaçâo exigida no certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaraçáo Íalsa.

ParágraÍo Primeiro - Pera condutas descritas nas alineâs'a', "d','e','f, "9"; "h'e -i', será aplicada multa de no máximo
30% (trinta por cento) do valor do contrato.

ParágraÍo Sêgundo - O retardamento da execuçáo previst0 na alínea 'b", estârá confgurado quândo a Contrâtada

a) Deixar de iniciar, sêm causa justiÍicâda, a execução do contato, após 07 (sête) diâs, contados da dâta constante
na ordem de fomecimentol

b) Deixar dê realizaÍ, sem causa justificada, as obrigações deíinidas no contrato por 03 (lÍês) dias seguidos ou por 10

(dez) dias inteÍcalados.

ParágraÍo Terceiro - SeÉ deduzido do valor dâ multa adicada êm razão de falha na êxecução do contrato, de que trata a

alinea "c', o valor relatjvo às multas aplicâdas em razão do Parágralo Sêxto.

ParágÍaro ouaÍto - A falha na execução do contralo prevista no subitem'C estará configurada quando a Contratâda se
enquadrar em pelo mênos uma das situeÉes pÍevistâs na tâbela 3 do item Pârágrâfo Sexto destâ cláusula, respeitada a

gÍaduaÇão de infrâÉês conforme â tabêlâ 1 ê sêguir, ê âlcançâr o totâl de 20 (vinte) pontos, cumulâtivâmente.

TABELA 1

Grau da lnfracão PoÍ os dã lntrCão
1 2

? 3

3 4

4 J
5 8

ô 10

Parágrafo Quinto - O comportamento prêvisto no Parágrafo Quarto estará conÍigurado quando â Contratada executâr atos

tais crmo os descritos nos artigos 92, parágrafo único. 96 e 97, paÍágrafo único, da Lei no 8.66ô/1993.

PaÉgralo Sêxto - Pelo descumprimento das obrigaçoes conlratuais, a Administação adicârá mullas mnÍorme a graduaçáo

estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

3,20lo sobre o valor da ordêm de fornecimento â ue se refere o descum mento da ob
4.0o/o sobre o valor da ordem de ÍoÍnecimento â se reÍere o descum rimento da obri

TAEELÂ 3
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Gíau
1

2

0.2% sobre o valor da ordem de Íomêcimento a

0,40/0 sobre o valor da ordem dê Íomêcimenlo a o

se reÍere o descum
se rêfere o dêscum

ento da obri

ento da obri

3

4

0,8o/o sobre o valor da oÍdem de fomecimento a

1,6010 sobre o valor da ordem de fornecimento a ue se refere o descum

se reÍere o descu rimento da ob

ento da

5

6

lncidênciaItêm Grau

2 Por 0corrência

2

Executar íomecimento incompleto, paliâtivo, provisorio mmo por caráter
p€Ímanente, ou deixar de pÍovidenciaÍ recoínposiÇáo complementar.
Fornecer informação pêÍÍida de Íomecimento ou substituir rnaierial licitado poÍ
outro de qualdade inÍerior.

Dêscrição

2 Por Ocorrência

6
Por dia e por tarefa
desiqnada

3
Suspender ou lnteromper, salvo motivo de Íorça maior ou caso Íortuito, os

fornecimentos contralados. _/------\
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PARA ITEN IR )GR DE:

ParágraÍo Sátimo - A sânÉo de multa poderá ser aplicada à Contratrda juntamente com a de impedimento de licitaÍ e
contratar estabelecida no Caput desta dáusula.

Parágraío Oitavo - As inÍrações serão consideÍadas reincidêntes se, no prazo dê 07 (sete) dias coíddos a contar da

aplicaçâo da penalidade, a Contratada @meter a rnesma inÍraçâo, cabendo a aplicaÉo êm dobro das multas

correspondentes, sêm prejuízo da rescjsão contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidadê será adicâda sem o devlío Processo Adminlstrati'/o de Adicaç3o de Penalidade -

PAAP, devendo ser obseívado o disposto no Decreto Estaduãl n0 42-191/2015 e no oecíeto Estadual n0 44.948/2017.

Parágrafo Décimo - A oitério da autoddade competentê, o vâlor da multa podêrá ser dêscontado do pagamento a ser
efetuâdo âô contrâtâdo.

ParágÍaío oécimo PrimeiÍo - Após esgotados os meios de execuFo direta da sanção de multa indicados no PaÍágrafo

Décimo acima, o contratado será notificâdo para recolher a impoítância devida no pÍâzo de 15 (quinze) dias, contados do

recêbimento da comunicação ofi cial.

Parágrafo oécimo Segundo - Deconido o prazo previsto no Parágrefo Décimo Terceiro, o mntratante encâminhará a multa

para cobrança judicial.

Parágraío Décimo Terceiro - A Administraçao porierá, em situaçoes excêpcionais devidamente motivadas, efetuar a

retenção cautelar do valoÍ da multa antes da conclusão do pmcedimento administratjvo.

CúUSULÂ DÉCIMA SEGUNDA - OA REsclSÀo - A inexecuçâo rotal ou parcial do presenE Conkato ensejará a sua

rescisã0, com as consequências contEtuais e as previstas em lei ou regulamento.

ParágÍaÍo PrimeiÍo - lnadimplemento imputável à contÍatada - O conkatante podêrá rescindiÍ adminiskativamente, o
presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à contratada direito a

qualquer indenização, sem prejuizo das penalidades pertinêntes em processo administativo regular.

ParágÍaÍo Sêgundo - O pÍesente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante â oconencia da hipótese
previs€ no inciso xvll do artigo 78 da Lei 8.666/93,
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4
Utilizar as dependências da Conkatante paÍa Íins diveísos do objelo do
mntrato.

5 Por OcorÍênciÍ

) Recusar a execução de fomecimento delerminado pela FiscalizaÉo, sem
motivo justificado.

5 Por Oconência

6
Permitir situaÉo que crie a possibilidade de causaÍ ou que cause dano fisico,

lesão corporal ou consequências letâis.
6 Por Ocorrência

7
Retarâr das dependênciâs do Contratante quaisquer equipamentos ou matêriais
de consumo previstos êm contrato, sem autorização pÍéúa.

1

Por item e por

oconência

8 Manter a doc!mentação de habilitação atualizada.
,1 Por item e por

ocorrência

I Cumprir hoÉÍio estabelecido pelo contrato ou determinado pela Fiscâlização. 1 Por 0corrência

10
Cumprir deteÍminação da FiscalizaÉo para contÍole de acesso de seus

funcbnário§.
,1

Por Ocorrência

'11 Cumpír determinação Íormal ou instÍução complementar da FiscalizaÉo 2 Por Ocorrência

12

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anêxos não previstos nesta
tabela de multas, apôs reincidênciâ foÍrnalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

3
Por item e por

oconência

13
EntEgâr a gaÍantia contratual êventualmênte exigida nos term6 e prazos

eslipu lados.
1 Por dia
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PãrágraÍo Terceiro - 0 presente Contrato poderá ser rescrnciido amigâvelmente, poÍ acoÍdo entre as partes; reduzida a

lermo no processo de licitaÉo, desde que haja conveniência parâ â AdministraÉo. Artigo 79, ll da Lei 8,666/93.

Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá seí rescindido judicialmente nos teímos da legislagão processual vigente. futigo
79, lll da 1ei8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quafldo a rescisão ocorer com tundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que

haja culpa dâ mntratada será eslâ ressârcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver soÍÍido. Artigo 79

parágrafo 20 da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Serto - A rescisáo âdministratlva ou amigável será precedida dê âutorização escrita e Íundamentada, Artigo 79

parágraÍo 1" da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉClilA TERCEIRA - 0AS DESPESAS DO CONTRATo - constituirâ encargo exclusivo da contratâda o
pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do obieto deste Contrato.

ParágraÍo Único: Serão da contratada todas as despesâs decorÍentes de encargos trabalhistas, previdenciáÍios, Íscais e
comerciâis, decoÍrentes da execuçáo do Contrato. AÍtigo 71 da 1ei8.666/93.

cúUsuu DÉcltA QUART - oos RECURSoS ORCATENTÁmoS - As despesas dêconentes deste contreto correrâo
por conla dos Íecursos a sesuir especi-iãiõs-GããIãõõõ-l3 Eiã de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo Municipal de

Saúde - Atividâde: 10.301 .1005.2.851 - Manutenção, QualiÍicâÉo ê Fortalecimento dâ Rêde de Atençáo Primária - Elemento

de Despese: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

cúusuLA DÉclMA QUINTA - DA RESPoNSABILIDADE CIVIL - A confatada respondêrá por perdas e danos que vier a

sofrer o contratante, ou terceiÍos, em razão de açáo ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos,

independentemente de outÍas mminaçÕes contrafuais ou legais a que esüveÍ sujeitai não excluindo, ou reduzindo esta

responsabilidade, a fiscalizaÇâo ou o acompanhamento pelo contralánte. Artigo 70 da Lei 8.666/93,

CúUSULA DÉCIMA SErÍA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES - A quantidade inicialmente contratada puderá ser

acrescida ou suprimida dêntro dos limites previstos no psrágrafo primeiro do ârtigo 65 da Lei no 8.666/93.

CúUSULA DÉClmA SÉTltíA - DAS ALTERACOE§ - As alterações, porventura nêcessárias, ao bom, e Ílel cuÍnprimento do

objeto deste Contrato serão efetivadâs na Íorma do artigo 65 da Lei 8.666i93, aÍâvés de Teímo Aditivo.

CúUSULA DÉclMA oITAVA - DO FoRo - o Íoro cio prêsente contrato será o dâ comarca de GravalíPE, exduído
qualquer outro.

E, por estarem justos, e amrdados, frmam o Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só efeito legai, na

presença das testemunhas taebém assi
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CONTRATANTE

Celso Cavalcanli do Nascimento
DISTRIBUIOORA DE ALIMENTOS CAVALCANÍI ERELI

IIE
CONTRATAOA

TESTE[4UNHAS:

E:lo2 f,se gc\.6e NOM
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