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PRocESSo LtclTAÍóRto No 018/2021

CONTRATO FMS N.O 2161M?2,, QUE ENTRE SI CELEBRATI O FUNDO

TTUNICIPAL DE SÀÚDE DE CHÀ GRANDHPE E Á EiI'PRESÁ ÁFS
conÉRcto DE pRoDuros FAR tAcÊuflcos EIREU ttE, qARA os
F,,VS QUE SE ESPEC'F'CÁ.

Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 2022, de um lado o FUNOO ilUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE com sede
e Íoro em Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chá Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./[,{F
sob o no 08.ô25.í6710001-í1, neste aro representado peio seu Gestor e SecÍetário de Saúde Sr. Jairo AmoÍim Paiva,
Brasileiro, Casdo, Comerciante, nomeado por rneio da Portaria N0 285/2017 datada em 011082017, portador da Carteira de
ldenlidade N0 1.826.812SSP/PE, CPF n0 353.431.684-34, no uso da atribuição que lhe coníere o ORIGINAL, neste ato
denominado simplesrnente COiITRATAI{TE, e a Empresa AFS Comêrcio de Produtc Farmacêuticos EIRELI lúE, CNPJ

n0 15.302.3211/0001-51, mm sede à Rua Sueli Luna Menelau, n0 123 - lmbiribeiÍa - Recife - PE, CEP: 51.170-150, Fonê: (8'1)

3í32.0652, ÍepÍesentada por seu Represenlante Legal, Sr. Alfredo Francisco dos Santos Junior, Brasileira, casado sob o
.^-i-^ .l^ ^-F'!.L^^ rla t--r Exr-^Á-- -^i,{^^.^ À l^õ:^iri^,r^ ^- o^^ia^ ôc o^ tto â 
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731.974.324-87, doravente denominada CONTRATADA pacluam o pres€nte Contrato, cuja celebração é deconente do
Processo Licitatório no 01812021 - Pregão EleÍônico no 0182021 - Ata de Regisfo de Preços n" WN21 - doravante
denominado PROCESSO e que se regerá pele Lei Federal n0 8.666 de 21 de junho de 1993, e modificaçoes subsequentes;
pelos termos da pmposta vencedora, paÍtê integranle deste contrato; pelo êstabelecido no Edital e seus anexos, pelos
preceitos de direito publbo, aplicando-se-lhes supletivamente, os pincípios da Teoda Geral dos Contratos e as disposiçoes de
dircito pÍivadoi atêndidas as cláIsulas, e cÍrndi@s qUê se enUnclam â seguir:

CúUSULA PRIXIEIRA - DO OBJETO - Fomecimenlo parcelado de êdicamentG, MedicamêntG Controlados,
Medicament6 Farmácia Básica, para suprir as necessidades da Residência Tera@utica, Centro de Atençâo Psicossocial -
CAPS, Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, SAMU - Sêívlp de Atendimento Medico de Urgencia (itens Íracassados,
deserlos e desistência do Pregão Eletrônico N' U1n021\ conÍorme especificações e quantidades indicadas no Anexo ll,
paÍte integrante deste contrato independente de transcrição.

ParágÍafo PrimeiÍo - O presente Contrato nào @êrá ser objeto de cessão ou lransfeÍéncia, no todo ou em parte.

CúUSULA SEGUIiIDA. DA F|ÍiIALIDADE - O obieb dêste Contrab destina-se ao de§envolvimento das atividades normais
do Fundo Municipalde Saude, afavés do Centro de Atençâo Psicossocial - CAPS (itens fracassados, desertos e desistência
do Pregao Elefi6nico N" 01 í/2021).

CúUSUI-A TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 31 d. dezêmbÍo de ã122, contados a parlir de sua
assinatura, podendo seÍ pronogado, nos teÍmos da legislaçâo peÍtinente.

cúusuLA QUARTA - DO VALOR E COllDlCÔES DE PAGATENTO - Atribui-se a esse Contrato o vator de R$ í.2/A,00
(Um mil, duzentos e quareÍúa e oito Íeais) reÍerente ao valor total do obieto previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade
uv pc,,wv I',c',u'w,ro sxro,Isllrvaw9un.

Parágrefo PrimeiÍo . Os Degâmentos seráo efetuados mediante cÍfuito êm conla conente da mntratada. oor ordem
bancária, em ate 30 (lÍinta) dias consecuüvos, a contar do recebimento definitivo, quando mantidas ã mesmas condiÉes
iniciais de habilitaçao e caso náo haja fato impeditivo para o qualtenha mncorÍido à mntratada.

Parágrafo Segundo - Os pagarnentos serâo realizados integralmentê, em coÍrespondência com os pÍodutos efeüvamente
entregues no mês anterior ao do pagamento.

PaÍágraio Torcêiro - A nola fiscal devdamente alestada deverâ ser apresentada na Tesourana do Fundo Munlcpal de
Saúde de Chá Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n' '101, Centm, Chã Grande,FE.

Va101ê3 (Rl)
ITEM DESCRTçÀO ITARCA cóorGo QUANT UNO.

unitário Totâl
154 Clorpomazina, 25 MG/compíimido. Cíistália 8R0267635 4 800 Compíimido 0.26 1 248 00
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Parágraío Quarto - Por ocasiâo do pagamênto a conlratada deverá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;

b) CeÍ{dáo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS, êxpedide pela

Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil;

c) CeÍtjdáo Negativa de Débitos Trabalhistâs - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a

inêxistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

d) Prova de regulaÍidade mm as Fâzendas Estadual ê Municipaldo domicílio ou sede dacontrâtada.

Parágrôío Quinto - O pagamento sêrá realizado, após â apresêntaçâo pêla Contratada da notâ fiscâl devidamente
preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do objeto.

PaÍágraÍo Sexto - Não haveÍá, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.

ParágraÍo Sétimo - Nenhum pagamento será eíetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçâo.

Essê fato não seÉ gêrador de direilo a reajustamento de pÍeços ou à atual zaÉo monetáÍia.

PaÉgraÍo Oitavo - A nola fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que desaconsêlhe o
pagamento, será devolüda à contratada, para coreçáo e nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiÍo será

interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regulaizaÉo.

ParágÍafu llono . Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratâda nâo geBrão direito a quahuer atualizaÉo.

Parágrôío &ácimo - A adjudicâtária não podêrá apresentâr notâ fiscal/Íatura com CNPJ/MF diveÍso do registrado no

Contrato.

PaágraÍo lÉcimo Primeiro - Deveáo estar indusos nos preços apresenbdos todos os gâstos do frele, embalagem e todos
e quaisquer tributos, se.lam eles sociais, tabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer out'a natureza

rBsdtantss da exêcuÉo do conhato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÂO iIONETÁR|A - Oconendo ahaso no pagamento, e d€sde que para tanto, a

confatada não tênha concorido de alguma forma; haverá incidência de atualizaÉo monetária sobre o valor devido, pela

vaÍiação acumulada do IPC IBGE oconida ente a data Íinal prevista paÍa o pagamento e a dab de sua ereüva realizaçáo.

CúUSULA SEXÍA. DO REAJUSTE - Não será concedido reejusle ou corÍeÉo monetáÍie âo vâlor do Conrato.

Paágnío Único - Ficâ assêgurado o reequilíbrio econômico-Ílnanceiro inicial do Contrato, mediante a supêÍvêniênoa de fato
imprevisívol nos termos e foíma estabelocda no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mêdiantê provoc€Éo da contratada,

cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovãda atravás de dodlmento(s).

cúusuLA sETltA - DA EXECUCÂO DO OBJETO DO COI{TRATO - Os produtos adquindos deverão ser enrêgues no

Fundo Muniopal de Saúde de Chã Grande, situado na Avênida Vintê de Dezembro, n' 145, Centro, Chã Grande/PE, ocasião

em que será procedida a coníerênch dos produtos entregues, e a vêíificaçáo se estáo dê âcordo mm as característicás e
quantitativos descritos na Ordem deFomecimênto.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser enkegues em até 03 (três) dias coíÍidos, do recebimento da ordem de

Fornecimento, emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, no hoário de 07h00min as í3h00min.

PârágÍaÍo Segundo: Os produtos serão recebidos dêfinitivâmêntê âpos â vêriÍicâçáo da qualidade e quantidâdê dos produtos

e mnsequente âceiteção, mediânte atestado do setor responsável.

PaíágraÍo Têrcêirô: O prazo de validâde dos produtos, não poderá sêr inferior a 12 (doze) Íneses contâdos a partir de data

de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimento emilida pelo Fundo Municipâl de Saúde de Chá

Grande.

PaÉgraío Quarto: O kansporte, carga e a descarga dos produtos conerão por conta da ContÍatada, sem qualquer custo

adicional solicitado posterioÍmente ao Fundo Municipal de Saúde rande/PE,

-r'1
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Paágralo Quinto: O rec€bimento provisorio ou definitivo do serviço ê do obJêto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuÍzos resultantes da incorreta execução do contrato.

Panigraío Sexto: A Contratada ficará obrigada a tocar o produto que vier a ser recusado por não atender à especificaÉo do
Anexo ll/Oídem de Fomecimento, sem que isto acerÍete qualquer ônús à administraçâo ou imporle na relevância das san@es
previstas na legislaÉo ügente. O prazo pare entroga do(s) novo(s) produto(s) seÉ de até tl8 (quannta ê oito) horas
contadas em dlas útels, a conlâr da nollf,caçâo à contratada, às suas custes, sêm pr4uÍzo da apllcação das
pênalidades.

PaÍágraío Sétimo: Os trodutos sorão rêcêbidos de modo imediato e defnitivo, sendo de responsabilidade do fomecêdor
beneficiário os padroes adequedos de segurança e quelidade, cãbendclhe sanâr quaisquer inegularidades detectrdas
quando da utilizâÉo dos mesÍÍlos.

Parágrafo Oilavo - Sêrá designado o servidor Rsnalo Joáo dos Santos, Diretor de Administrâção Hospitalar, matrlcula
344611, como GESTOR DO COI{IRATO e a seÍvidora Maria Josilvânia Santana Silva, Diretora de Assistência
Farmacêuíca, matrícula 000379, responsável pelo ammpanhamento e fiscalizaçáo da ênkega dos produtos, anotando em
regisfo próprio todas as oconências relacionadas à execução e determinação, tudo o que Íor necessário à regulari:açâo de
falhas ou defeitos observados na exeqJÉo do Contrato.

cúusulâ olTAvA - DA suBcotiTRATAcÃo - A submntrataÉo depende de autoriza@o pÍévia da contratante, a quem

incumbe avaliar se a subcontrataÉo cumpre G requisitos de qualificação técnicá, além da regularidade fiscal e kabalhislâ
necessários à execu@o do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execuÉo do contrdto, sem prejuizo das responsâbilidades mntratuais e legais,
poderá subconfatar parte do objeto deste termo de reÍêÉncia, ãté o limite náximo de 30%, com previâ autorizafro do Fundo
Municrpal de Saúde dê Chã Grandê/PE.

PaÉgnío Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrataÉo, peÍmane@ a responsabilidade integral da Contratâda pela

perfeita execuçáo contratual, cabendolhe Íealizar a supervisão e coordenação das atiüdades da subcontralaÉo, bem como
ÍespondeÍ perante a ContBtante pelo rigoroso qjmpÍimento das obrigaçôes contrafuais conespondentes ao objeto da
s u bco ntrataÉo.

cúusul-A ilot{A - DAs oBRlGAcoEs DA CoNTRATADA - Ê responsabilidade da CoNTRATADA a exeorÉo objeto
conbatual em êstreite observância da legislação ügente para confatades públicas, as especiÍicaÉes técnicas contidas no
edital ê sêus anêxos, bem como em sues propostes, essumindo integralmente âs seguintes obrigaçôês:

a) PaÍa cumpÍimonto do objeto descrilo a €mpr€sa CONTRATADA dêverá obedêcêr às noÍmes de ANVISA
b) RêalizaÍ os fomecimentos em conformidâde coÍn ARP/ ConEalo;
c) Responder pelos danos e/ou prejulzos causâdos ao Fundo Munjcipalde Saúde de Chã Grande ou a tercekos, por

oconência de problemas em virtude da execuçáo do Contrato, salvo na oconência de caso fortuito, ou Íorca maior,
apuredos na Íorma de legislaÉo vigente:
d) Fomecer os produtos sempre dentro de seu prazo de validade;
e) Acatar e facilitar a ação da fiscalizaçáo do Fundo Municipal de Saúde, cumprindo as exigências da mesma;

f) Responsabilizar-se p6lo transporte dos produtos, de seu estabelecimento até o local determinado pelo Fundo

Municipâl de Saúde, bem como pelo seu descaÍregamênto;
g) Responsabilizar-se pelos encargos deconentes do cumprimento das obrigações mnfatuais, bem como pelo
Íecolhimento de todos os impostos, taras, tarifas, contribuições ou emolumentos Íederais, estaduais e municipeis, que

incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Termo de Referência, bem mmo apresentar os respectivos
comprovântês, quando solicitâdos pelo Fundo lrunicipal de Saúde;

h) Comunicar à GesEo de Contratos, a qualquer tempo, todâ ânormalidade que possâ prejudicar a execuçáo do
Contrato, prestândo os esdarêcimentos pêrtinentes e, quando for o câso, píovidenciando a devida coneção;
i) Não transÍerir a outrêm, o objeto do Contratoi
j) Emitir uma Nota Fiscal de venda parâ câda ordem de Fomecimento enviada, oMe conste, no mínimo, o nome

genérico, a marca do produto, n"§) do(s) lote(s), validade, quantdade fomecida, valor unitário e valor total. As

informaÉes deveráo estar dispostas lado a lado, produto a produto, de modo a viâbilizar a conÍerência.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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cúusuLA DÉclÍÍA - DAs oBRlcAcÔES 0o CoNTRATÂNTE - são obrigaçoes do Fundo Municipal de saúde de chã
Grande/PE:

a) Recêber o objeto nas mndi@s estabelecidas nestê Conhato.

b) VeriÍicar a conÍormidade dos bens recebidos com as especjfica@es constantes no Termo de ReÍerência e da
proposta para fins de aceitaÉo e recebimento definitivo.
c) Comunicar à Contratada, por escÍito, sobre imperfeiÉes, falhas ou inegularidades veÍjicadas no obieto Íomecido
para que sêla substituido, repârado ou conigido.
d) Acompanhar e fiscalizar o dJmprimento das obrigaçóes da Contratada afavés de sêrvidor responsável designado.

ê) EÍetuar o pagamento à Contratada no valor conespondente ao Íomecimento do objeto, no prazo e forma

estrbeleôidos neste Conhato.

0 FomeceÍ atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde quê atendidas às obrigaçoes contratJais.
g) A AdministaÉo não respondêrá por queisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que úncüladas à execuçáo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em deconêflcia de ato dâ

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CúUSUI-Â oÉClnA PRI ER - DAS PENALIDADES - Com tundamento no Art. 7" dâ Loi Federal n.o 10.520n002,|@aá
impedido dê licitaí e contratar com a AdministraÉo Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sêm pÍejuízo de multa

de até 30% (trintr por cênto), do yalor estimado paa ARP e demais cominaçÕes legais, nos seguintes casos:

al Aprêsentar documenlaÉo falsai
b) Ensêjar o rêtardamento da êxesjÉo do objeto;
c) Falhar na oxeoJÉo do contrâto;

d) Não essiner a Ab de Registro dê Prêços e Confab n0 prazo êstabêlêcido;

e) ComportâÊse ds modo inklôneo;

0 Náo mantiver a propostâi

g) Deixar dê enfegar docurpntaÉo eÍglra no cêÍlam6;
h) Cometer traude liscal ;

i) Fizer dedaraçao falsa.

Parágraío PÍlmoiÍo - Para condutas descÍitâs nâs elineas ?','d', 'e', ,r, "g'; 't'e "i", soÍá aplicada multa dê no mâximo

30% (tÍinb poÍ cenlo) do valor do contralo.

PâÍágÍaío Segundo - O rotardamenb da execuÉo preüsto na alÍnea'b', estará configurâdo quando a Contratada:

a) Dêixar de iniciar, sem causâ justificâda, a execuçâo do mntrato, epós 07 (sete) dias, contados da data constante

na ordêm de fomecimênto;

b) Deixâr de realizar, sem causa justiÍcada, as obrigaÉes definidas no contrato poÍ 03 (kês) dias seguidos ou por 10

(dêz) dias intercâlados.

Parágraío Têrcoiro - SeÉ deduzido do valor da multa aplicada em raáo de fulha na êxecuçáo do contrato, de que tata a

alinea'c', o valor relativo às multas aplicadas em razeo do Parágrafo Sedo.

Pârágrafo Quarto - A falha na execução do contrato prêvista no subitem "c'estará conÍigurada quando a Contratada se

enquadrar em pelo menos uma das situaçoes previstas na tabela 3 do item Parágrab Sexto desta cláusula, resneitada a

grâduaçâo de infraçôes conÍorme a tabela 1 a sêguir, e alcânçar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

21

3

43

4 5

I5

6 10
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ParágÍaÍo Se o - Pelo descumprimento das obrigaçoes contratuais, a AdministÍaçáo aplicârá multas mnforme a gDduaÉo
estabelecida nas labelas seguinles:

TABELA 2

TABELA 3

PságraÍo Sétimo - A sançao de multa poderá ser aplicâdâ à Contratâde juntemente com a de impedimento de licitar e
contratar estabelecida no CapuÍ dosta dáusula.

PârágrâÍo Ollavo - As infraçoes sêráo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sele) dias conidos a contaí da

aplicaçáo da penalidade, a Contratâda cometer a mesmâ infraÉo, câbendo a adicâÉo em dobro da" multas

correspondêntes, sem prejuÍzo da rescisáo contratual.

PaÉgralo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o deüdo Processo Administrativo de AplicâÉo dê Penalidade -

PAAP. devendo ser obseryado o disposto no Decreto Estadual n" 42.19'l/2015 e no Deffeto Estadual no ,14.948/2017.

PaÉgralo Dócimo - A critério da autoridade competenle, o ulta poderá ser dêscontado do pagamento a ser
eÍetuado ao contratado.

1 0,2% sobre o valor dâ ordem de fomecimento a que se refere o dêscumprimento da obriqaÇâo.

2 0,4% sobre o valoÍ da ordem de Íomecimento a que se reÍere o desormprimento da obrigaçáo

3 0,8% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se reÍerê o descumprimento da obrigaéo.
4 1,ô% sobr6 o valor da oídem de fomecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigação

5 3,2% sobre o valor da ordem de Íomecimento a que sê reÍere o desc mprimento da obriqaQáo.

6 4,0% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descrmprimento da obígação

@

1

Executer fomêcimento incompleto, paliatrvo, provisório como por caráter
pêrmanente, ou deixar de proüdenciar recomposiçáo complementar.

a Por Oconência

) Por Oconência
Fomecer inÍormação pérfida de Íomecimento ou subslituir materiel licitado por

outro dê quelidade infêrior.

3
SuspêndeÍ ou intenomper, salvo motjvo de Íorça maior ou cáso fortuito, os
Íômêcimêntos contratrdos.

6
Por dia s por tarefa
dêsignada

4
Utjlizar as depêndências da Confatrnte para Íins diversos do úieto do

contÍeto.
5 Por Oconência

5
Recusar a execuçáo de fomecimento determinado pela Fiscalizaçáo, sem
moüvo iustificâdo.

5 Por Oconênda

Por Omnência6
Pêrmitir situaÉo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico,
lêsào corporal ou consequencias letais.

6

Retirar das dependências do Confatante quaisquer êquipamênlos ou materiais
de consumo previstos em contÍato, sem autorizaçáo prévia.

1
ocotTenoa
Por item e por

I Manter a documentação de habilitação atualizada. 1
Por item e por

oconência
1 Por OconênciaI Cumprir hoÉrio sstabelecido pelo contrato ou determinado pela Fiscâlizêçâo.

10
Cumprir dotorminaçáo da Fiscalizaçáo para conkole de acesso de sêus

funcionários.
1 Por Oconência

'11 Cumprir determinaqão Íormâl ou instruÇão comdementar da FiscalizâÇá0. 2 Por Oconência

12

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta

tabela de multas, aÉs Íeincidência formalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

3
e porPor item

oconência

13
Entregar a gaÍantia contÍatual eventualmente êxigida nos leímos e prazos

estipulados.
1 Por dia

Paágrafo Quinto - O comportamento prêvisto no ParágíaÍo Quarto estará configurado quando a Contratrda exeürlar atos
his como os descritos nos artigos 92, parágraÍo único, 96 e 97, parágraÍo único, da Lei n" 8.ôô6/1993.

ALFREDO FRANCISCQ

Av. Sôo José, n'l0l, Cento, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-OO0 l Teleíone:81 3537-l 140 I CNPJ I I Í)49.80á/(!0Ol -90
E-moil ouvidoíio@chogronde.pe.gov.br I Sitê www.chogronde.pê.gov.17Í
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ParágrrÍo Dócimo Primoiro - Após esgotados os meios de execuçâo direta da sanção de multa indicados no PaÉgraÍo
Décimo acima, o contatado será notmcado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contrados do
recêbimento da comunicaçáo ofi cial.

Perágrdfo Dócimo Ssgundo - Deconido o prazo previsto no Parágrafo Dédmo Terceiro, o coflfalânte enceminhará a mulb
para mbrança iudicial.

PaágaÍo oecimo Terceiro - A Administração poderá, êm situaÉes excepcionais devidamente motivedâs, FÍetuar a

retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

CúUSULA DÉClirA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do presente Contmto ensejará a sua
rescisã0, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrâío Primoiro - lnadimplsmênto imputávol à contrahda - O contratante poderá rescindir administrativamente, o
presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à confatâda diÍeito a
qualquer indenizaçáo, sem prguízo das penalidades peíinêntes em pÍocesso administrativo regular.

PaÉgrato Segundo - 0 presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, rÉdiente a ocoÍÍência da hipótese
prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

PaÉgrâfo Teícêiro - 0 presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entíe as partss; reduzida a

termo no processo de licitaçá0, desde que haja conveniêncie para e Administraçáo. Artigo 79, ll da Lei 8.6ô6/93.

PaágÍeh Quinto - Quando a rescisão oconeÍ com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sêm quê

haja qrpa da conffiada será ests Íessarcida dos prejuÍzos regularmente comprovados que houver soÍrido. Artigo 79
parágrafo 20 da 1ei8.666/93.

Parágreio Sêxto - A rescisão administmtiva ou amigável sêrá pÍecedida de autorizaçáo êscritâ e Íundamentada. Artigo 79
parágraÍo l" da Lêi8.666/93.

cúusuLA DÉcltA TERCERA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituká encargo exclusivo da contratada o
pagamento de tributos, tariÍas e dêspeses deconentes da execuÉo do objeto dsste Contreto.

Parágralo Único: Sêrão da contratsda todâs as despesas dêmrrentes de encârgos trabalhistas, previdenciáÍios, fiscais e
comêrciâis, deconsntos de sxscuçáo do Contrato. Artigo 71 da lei8.666/93.

cúusulA DÉcfíA QUARTA - Dos RECURSoS oRCAIIENTÁRlos - As despesas deconentes deste contrato correráo
por conta dos rêqJrsos a seguk especificados: Ôrgão: 8000 - Secrehria de Saude - Unidade: 8002 - Fundo Municipal de

Saúde - Aüvidade: 10j22.27032202 - AFes de Enftêntamento ao Covid-1g - Custeio - Elemento de Despesa: (354) -

3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distibuição Gratuita.

CúUSUI-A DÉCIMA QUINTA - DA RESPoNSABILIDADÊ CIVIL - A contratade responderá por perdas e danos que vier a
soírer o confatante, ou terceiros, em razáo de aÉo ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de s€us prepostos,

independentemente de outrês comina@s contmtuais ou legais a que estiyeÍ sujeita; nâo exduindo, ou reduzindo esta

responsabilidadê, a flscelizeçáo ou o acompanhamento pelo contratante. tutigo 70 da Lei 8.ô66/93.

cúUsUl-A DÉClilA sExIA - DoS AcRÉscltlos E SUPRESSÔES - A quantidade inicialmente contratada podêrá sêr
acrescida ou suprimida dento dos limites previstos no parágrâfo primeiro do aÍtigo 65 de Lei n" 8.666/93.

CúUSULA DÉCltlA SÉTlfrA - DAS ALTERACOES - As alteraçóes, porventura necessárias, ao bom, e fiel cumprimento do
objeto deste Contrato serão eíetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, aúavés de Termo Aditivo.

CúUSULA DÉclÍúA oITAVA - DO FoRo - O foro do pÍesente Contato será o da comarca de GÍavatá/PE, exduido
qualquer outro

Àir..do d. íom. dlghC F.

AV. Sõo José. n' l0l. CentÍo. Chõ GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-fi)O
E-moil ouyldoÍio@chogronde.pe.gov.br I

TeleÍone:81 3537-li;lü I CNP.r. i i.Oni 6úórüOüi-90
Sile www.chogÍonde.pe.gov.bÍ

Parágúeío Queío - Esto Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos leÍmos da legidaçáo procêssual ügentê. Arligo
79, lllda lei8.66683.
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, firmâm Contrato em quato vias de igual têor, e para um so efeito legal, naE, por estârem justos, e
presença das testemu

PFIÍüF NO

CPF:

ÂLFREDO FnANCISCO DOS Âgl.àdô d. íom digr!àl por

SANTOS ÂLFREOOfiTNOS{O OO5 sAt{ros

JU N IOR:731 9743 2487 o.doÍ ,o2zoe.o2 I rr !:16 43,00

Alfredo Francisco dos Santos Junior
AFS COilÉRCIO DE PRODUÍOS FARflACÊUTICOS
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SecÍetário ilunicipal de Saúde
CONTRÂTANTE
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TESTEMIJNIIAS:

AV. Sôo José. no l0l, Cenho, Chô Gronde-PE. CEP 55.ó3ó.q)O
E-moil ouvidoÍio@chogronde.pe.gov.br I

IeleÍone: 81 3537- l l«) I CNPJ: I I .049.80ó/mOl .90
Slle wwlv.chogÍonde.pe.gov.bÍ


