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FUNDO MUNICIPAL DE SATJDE

PRocESso LrcrrATóRto N" oi9/2021

CONTRATO FMS N." 23112022, QUE E/'TRE S' CELEBRAM O FUNDO
MUNIC,IPAL DE 

'AÚDE 
DE cHÁ GRANDHPE E A EMPRESA M f

coMERctAL MÉDlcA L\DA Epp, qARA os F,rvs ouE sE
ESPECIFICA,

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembÍo de 2022, de un lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE
com sede e foÍo em Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de oezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrita no
C.N.P.J /MF sob o no 08.625.'1671000í -50, neste âto Íepresentado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim
Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria No 28512017 dalada em 01/08/2017, portadoÍ da
Cartêira de ldentidade No 1.826.812/SSP/PE, CPF n0 353.431.684-34, no uso da ahibuição que lhe confere o ORIGINAL,

neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empÍesa M T Comêrcial iredica LTDA EPP, inscrita no CNPJ
sob o n' 07.946.51U0001.54, estabelecida à Rua Nicarágua, no '1 12 - 10 Andar - Espinheiro - ReciÍe, PE, CEP: 52.020-190,
neste ato representada por seu representante legal, Sr. Rarael Tavares Sampaio, portador da Carteira de ldentidade n'
8.472.4ô8, expedida pela Secretaria de Defesa Social do Estado de PeÍnambuco, CPF n' 075.620.004-09, doravante
denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebraÇâo ê decorrente do Proce$o LicitatôÍio no

0191202'l - Prêgão Elêtrônico no 0í912021 - Ata dê Rêgistro dê Preços FMS n'055,202í - doravante denominado
PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal nô 8.666 de 2'1 de junho de 1993, e modifica@s subsequentes; pelos termos
da proposta vencedora, parte integrante deste contrato; pelo estabelecido no Edital e seus anêxos, pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Conkatos e as disposiÉes de direito privado;

atendidas as cláusulas. e condiçôes que se enunciam a seguiÍ:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de Matêrial Médico Cirúrgico e lnstrumental Cirúrgico,
para suprir as necessidades da Residência TeÍapêutica, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Gêral Alfredo
Alves de Lima, SAi,4U - Serviço de Atendimento Medim de Urgência e Unidades de Saúde da Familia - USF, mnÍorme
especílcações e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integÍante deste mntrato independente de transcrição.

ITEM - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EI.TPRESAS OE PEOUENO PORTE lllda Lei I

IÍEM 0EscRrçÀo MÂRCÂ c0DrGo

SR 8R0439807 250 Caira 10,20 2 550.0014

Agulha hipodéímrca, aço inoxijâvel siliconizado, 22 G x 1',
bbel cuÍto tríacebdo, conêctor luer locl ou slip em p6stico,
protetor plástico, estéril, descadável, embahgem indivilual,
Caia 100 unidades.

Elebodo. aplicação 1:p/ rÍlonhôrizaÉo cardiaca - ÉCG.

modelo: de supericie, lipo: precordEl c/ pera, malêdal
sensor banhado a prata e láter nafural. tamanhos adullo,

acessório: s/ cabo, estenlidâde reut,izável

GlobalTec 8R0461258 01 UND 120,00 120,0068
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PREGÃO ELETRÔNICO N" 019í2021

Parágrafo Primeiro. O presente ContÍato não podeÍá ser objeto de cessão ou transíerência, no todo ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA . OA FINAaIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades normais
do Fundo Municipal de Saúde, através do Hospital Geral AlfÍêdo Alves de Lima.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigoÍará até 3í de dezêmbro dê 2022, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislaçâo pe(inente.

cúUsuLA OUARTA - Do vALoR E coNDlCÔES DE PAGAi,IENTo - Atribui-se a esse conrrato o valor de R$ 2.670,00
(Dois mil, seiscêntos e setenta reais) Íeferente ao valoÍ total do objeto previsto na Cláusula PÍimeira, para a totalidade do
periodo mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

ParágraÍo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem

bancária, em ate 30 (trintâ) dias consecutivos, a contâr do recebimento defnitivo, quando mantidas as mesmas condiçóes
iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha conmrrido à mntratada.

OUÂNÍ. UI{0. Uníário Totál
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Parágrafo Segundo. Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os pÍodutos efetjvamente
entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A nota fscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo l/tunicipal de
Saúde de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n" 101, CentÍ0, Chã Grande/PE.

ParágraÍo Quarto . Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentarl

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

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tribulos Federais, DÍvida Ativa da União e INSS, expedida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasili

c) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da contratada.

ParágÍafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentaÉo pela Contratada da nota fiscal devidamente
preenchida e indicaçáo do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do objeto.

Parágrafo Sexto - Não havêrá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

ParágraÍo Sétimo. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatárja enquanto pendente de liquidaçao qualquer obÍigação.

Esse Íato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualizaçâo monetária.

PaÍágrafo Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o
pagamento, será devolvida à contratada, paÍa coÍÍeçáo e nesse caso o prazo previsto no parágraÍo primeiro serâ

interrompido. A contagem do prazo previsto paÍa pagamento será injciada a partir da respectiva regularização.

ParágraÍo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à conkatada não gerarão direito a qualquer atualização.

Parágrafo Décimo - A adjudicatária não poderá apresentaÍ nota fiscal/fatura com CNPJ/[,4F diverso do registrado no

Contrato.

Parágrafo oécimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do íÍete, embalagem e todos
e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualqueÍ outra natureza
resultantes da execuÉo do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁR|A . Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a

contratada náo tenha conconido de alguma forma; haverá incidência de atualizaÉo monetária sobre o valor devido, pela

variaçáb acumulada do IPCIVIBGE oconida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.

CLÁUSULA SEXTA . DO REAJUSTE - Não seÍá concedido rea,uste ou correção monetária ao valor do Contrato

Parágrafo Unico - Fica assegurado o Íeequilíbrio econômico-financeiro inicialdo Contrato, mediante a superveniência dê fato
imprevisivel nos termos e Íorma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da tei 8.ô66/93 mediante provocação da contratada,
cuja pretensâo deverá estar suficientemente comprovada akavês de documento(s).

CLÁUSULA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deverão ser entregues no
Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, situado na Avenida Vinte de Dezembro, n' 145, Cenfo, Chã Grande/PE, ocasião
em que será procedida a conferência dos produtos entregues, e a veÍiícação se estão de acoÍdo com as caracteristicas e
quantitativos descritos na OÍdem deFornecimento.

ParágraÍo PrimeiÍo: Os produtos deverão seÍ entregues em até 05 (cinco) dias corÍidos, e do recebimento da Ordem de
Fornecimento, emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, no hoÍário de 07h00min as 13h00min.

ParágÍaÍo Segundo: Os produtos serâo recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos

e consequente aceilação, mediantê atestado do setor responsável
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ParágraÍo TercêiÍo: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser inferiot a 12 ldoze) meses contados a partir da data
de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimento emitida pêlo Fundo Municipal de Saúd., de Chã
Grande.

ParágraÍo Quarto: O transpoÍte, caÍga e a descaÍga dos produtos corÍerão poÍ conta da Contratada, sem qualquer custo

adicional solicitado posteriormente ao Fundo lilunicipalde Saúde de Chã Grande/PE.

ParágraÍo Sexto: A Conkatada ficará obrigada a trocaÍ o produto que vier a ser recusado por não atender à especificaçâo do
Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à administração ou importe na relevância das sanções
previstas na legislação vigente. O prazo para entrêga do(s) novo(s) produto(s) será dê até 48 (quarênta ê oito) horas
contadas em dias úteis, a contar da notiÍicaçâo à contratada, às suas custas, sem píeiuízo da aplicação das
penalidadês.

Parágrafo Sétimo: Os produtos serão Íecebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do fomecedor

beneficiário os padrÕes adequados de segurança e qualidade, cabendolhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilizaçâo dos mesmos.

ParágÍaÍo Primeiro - A ContÍatada, na execuçâo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, com prévia autorização do Fundo

N4unicipal de Saúde de Chá Grande/PE.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanecê a responsabilidade integral da Contratada pela

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisâo e cooÍdenação das atividades da subcontrataÉo, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçôes contratuais correspondentes ao objeto da
su bcon tratação.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - É responsabilidade da CONTRATADA a execução objeto
contratúal em estreita obseÍvância da legislação vigente paÍa contrataçoes públicas, as especificaçoes técnicas contidas no

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

a) Fornecer o objeto no prazo e na Íorma de entrega estabelecidos no Termo de Referência ê na proposta, com
indicaçoes reíerentes à marca/Íabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como às prescri@es

da Lei das Licitaçoes e Contratos Administratjvos, respondendo pelâs consequências de sua inobservância total ou
parcial;

b) lranter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçoes as.umidas,

com as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas no Termo deRefeÍência;
c) Atender ao chamado e/ou à correção do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não realização

dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida noContrato;

d) Aceitar, nas mesmas condiçÕes de sua proposta, os acréscimos ou supressões do fornecimento ora contratado,
que porventuÍa se fizerem necessários, a critério da Contratante,
e) Assumir integral responsabilidade sobre extÍavios ou danos ocorridos no transporte dos objetos, qualquer que seja

sua câusa;

0 Comunicar, poÍ escrito, à Conkatante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocoÍreÍ no n
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ParágraÍo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

ParágraÍo Oitavo - Será designado a servidora l,laria Josilvânia Santana Silva, Diretora de Assistência Farmacêutica,
matricula 000379, como GESTORA 0O CONTRATO e o servidoÍ Rênato João dos Santos, Diretor de Administraçâo

Hospitalar, matricula 34461 1, Íesponsável pelo acompanhamento e fiscalizaÉo da enbega dos produtos, anotando em

registro prôprio todas as ocorrências relacionadas à execução e determinação, tudo o que for necessário à rêgularização de

falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - OA SUBCONTRATACÃO - A subcontratação depende de autorizaçâo prévia da Contratante, a quem

incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificaÉo técnicâ, alêm da regularidade fiscal e trabalhista
necessários à execuÉo do objeto.



Chã Grande
Ub.. ,ra- lhtt;i".

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

objeto contratado,
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual súbstituição do objeto, em caso de reposiÉo do
mesmo;

h) Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for Íeferente à entrega e a quaisquer

ocorrênciâs relacionadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados â contratante ou a terceiros no fornecimento

ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento realizado pela

Contratanle.
j) AssumiÍ responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaçÕes socjais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados náo

manteíão nenhum vinculo empregâticio com o MUNICIPIO.
k) Responsâbilizar-se por todos os encargos Íiscais e comerciais Íesultantes desta contrataÉo.
l) Responsabilizarse pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao

fornecimenlo, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino, bem como cumprir, as normas

adequadas relativas ao kansporte do produto objeto do pÍesente termo;
m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade fisica;
n) ResponsabilizaÊse por quaisquer multas ou despesas de qualquer natuÍeza em decorrência dê descumprimento
de qualquer cláusula ou mndição do conkato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;

o) Observar rigorosamente todas as espêcifcaçôes gerais, que originou esta contrataçào e de sua proposta;

p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediação junto à

contratante.

cLÁusuLA DÉC|MA - DAS OBR|GACÔES Do CoNTRATANTE - são obrigaçoes do Fundo Municipal de saúde de chã
Grande/PE:

a) Receber o objelo nas condiçoes estabelecidas neste Conkato.
b) VeriÍicar a conformidade dos bens recebidos com as especificaçôes constantes no Termo de Referência e da
proposta para fins de aceitação e recebimento defrnitivo.

c) ComunicaÍ à Contratada, por escrito, sobre imperÍeiçoes, falhâs ou irregulaÍidades verificadas no objeto ,ornecido
para que seia substituido, repaÍado ou mrrigido.
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaFes da Conkatada aúavés dê servidor responsável designado.

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valoÍ correspondente ao Íornecimento do objeto, no prazo e Íorma

estabelecidos neste Contrato.

0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigaçôes confatuais.
g) A Administraçâo não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Confâtada com terceiros, ainda
que vinculadas à execução do contralo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, pÍepostos ousubordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES _ COM fUNdAMENIO NO Art, 7" dA LEi FEdETAI N." 
,10,5

2012002, fÊaá
impedido dê licitaÍ e contÍatâr com a Adminiskação Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) ânos, sem prquizo de multa
de ate 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais cominâçoes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaÉo Íalsa;

b) Ensejar o Íetardamento da execução do objeto;
c) Falhar na execuçáo do contratoj
d) Nâo assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
ê) Comportar-se de modo rnidôneo;

0 Nâo mantiver a pÍoposta;
g) Deixar de entregar documentaÉo exigida no certame,
h) Cometer ÍÍaude frscal;

i) Fizer declaração falsa.

Parágrafo Primeiro - Para condutas descritas nas alineas "a", "d", "e', "f, "g', "h" e "i', será aplicada multa de no máximo
30% (trinta por cento) do valor do contrato.

ParágraÍo Segundo - O retardamento da execução previsto na alinea'b', estaÍá configurado quando a Con
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a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execuçào do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data mnstante
na ordem de foÍnecimento,

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigaçôes definidas no mntrato por 03 (três) dias seguidos ou porl0
(dez) dias inteÍcalados.

ParágraÍo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execuçâo do conkato, de que tÍata a
alinea 

.c", 
o valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

Parágrafo QuaÉo - A falha na execução do conkato prevista no subitem "c" estará configurada quando a Contratada se
enquadrar em pelo menos uma das situaçoes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta cláusula, resfJitada a
graduaçáo de inÍraçoes conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulatjvamente.

ÍABELA 1

Grau da lnfraÇão Pontos da lnfraÇão

1 2

3

3 4

4 5

5 I
6 10

ParágraÍo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará conÍigurado qúando a Contratada executar atos

tais como os descritos nos a(igos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágraío único, da Lei n" 8.666/1993.

PaíágraÍo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaçoes contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação

estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

Grâu Correspondência
1 0,2% sobre o valoÍ da ordem de fornecimento a que se refere o dêscumprimento da obrigação

2 0,4% sobre o valor da ordem de foÍnecimento a que se ÍeÍeÍe o descumpnmento da obrigaÇão

3 0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇâo

4 1,6% sobÍe o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaçâo

5 3,2% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimento da obrigaçâo

6 4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação

Item Descriçáo Grau lncidência
Executar íomecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter
permanênte, ou deixar de providenciar recomposição complementar.

2 Por Ocorrência

2
Fornecer iníoÍmação pérÍida de fornecimento ou substituir material licitado por

outro de qualidade inferioÍ.
2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
fornecimentos contratados.

6
PoÍ dia e por tareÍa
designada

4 5

5
Recusar a execuçáo de fornecimento determinado pelâ Fiscalização, sem
motivo justificado. 5 Por Ocorrência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de câusaÍ ou que cause danos fisico,

lesão corporal ou consequêncaas letais.
6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Conkatante quaisquer equipamentos ou materiais
de consumo previstos em contrato, sem autorizaÉo prévia.

1

Por item
ocorrência

e por
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2

1

Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do
contrâto.

Por Ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR. DEI/úR OE;
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Parágrafo Sétimo - A sanção de mulla poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de licitar ê
contratar eslabelecida no Caput desta cláusula.

ParágraÍo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade -

PAAP, devendo ser obseÍvado o disposto no Decreto Estadual no 42.191/2015 e no Decreto Estadual no,14.948/2017.

PaÍágraÍo Décimo - A critério da autoÍidade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser
efetuado ao contratado

ParágraÍo Décimo Primeiro - AÉs esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados no Parágrafo
Décimo acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da comúnicação ofi cial.

ParágraÍo Décimo Segundo - DecoÍrido o prazo previsto no PaÍágraío Décimo Terceiro, o contratante encaminhará a multa
para cobrança judicial.

ParágraÍo oécimo TeÍceiro - A Administração poderá, em situaFes excepcionais devidamente motivadas, eÍetuar a

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

CLÁUSULA DÉClilA SEGUNDA - DA RESCISÀO - A inexecução total ou parcial do presente Conkato ensejará a suâ
rescisáo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ouÍegulamento.

ParágraÍo Primeiro - lnadimplemento imputável à contratada - O contratânte podeÍá ÍescindiÍ administrativamente, o
pÍesente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à contratada direito a
qualquer indenizaçâo, sem prejuizo das penalidades pertinentes em processo administrativo regular.

Parágraío Sêgundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a oconência da hipótese
prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

PaÍágrafo Têrcêiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes; rêduzida a

termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. Artigo 79, llda 1ei8.666/93.

ParágÍafo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaÉo processual vigente. Artigo
79, lll da Lei 8.666/93.

ParágÍafo Quinto - Quando a rêscisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artlgo 78 da Lei 8.666/93, sem que

haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prejuizos regularmente compÍovados que houveÍ sofrido. Artigo 79
parágrafo 2" da Lei 8.666/93.

I iilanter a documentação de habilitâção atualizada 1

PoÍ item

ocorrência
e por

I Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FiscalizaÇão. 1 Por Ocorrência

'10 Cumprir determinação da Fiscalização parâ controle de acesso de seus
funcionários.

1 Por Ocorrência

11 Cumprir determinaÇão formal ou instruÇão complementar da FiscalizaÇâo 2 Por OcorÍência

12

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

tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

3
Por item

ocorrência
e poÍ

13
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos teÍmos e prazos

estipulados.
1 Por dia

I

ParágraÍo Oitavo - As inÍraçôes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias conidos a c.ntar da
aplicaçâo da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas

correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precedidâ de autorização escrita e fundamentada. Artigo 79
paÍágÍafo 1" da Lei 8.666/93.

clÁusull DÉcltlA TERCEIRA - oAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da contratada o
pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato.

ParágraÍo Único: Serão da contratada todas as despesas decorÍentes de encargos tÍabalhistas, pÍevidenciários, frscais e
comerciais, deconentes da execuÉo do Contrato. Artigo 71 da 1ei8.666/93.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - DoS RECURSoS oRCAiIENTÁRIOS - As despesas decorrentes deste contrato conerâo
por conta dos recursos a seguir especificados: Órgão: 8000 - Secretaria de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo lúunicipal de

Saúde - Atividade: 10.302.1014.2.852 - l\,lanutençâo e QualificaÇão da Rede Especializada de Saúde - Elemento de

Despesa: 3.3.90.30.00 - llaterial de Consumo.

cLÁuSuLA oÉclMA QUINTA - DA RESPoNSABILIDADE clvlL - A contratada responderá por perdas e danos que vieÍ a

soírer o contÍatante, ou teÍceiÍos, em razão de ação ou omissâo, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos,

independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita; náo excluindo, ou reduzindo esta

responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratanle. AÍtigo 70 da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA oÉctua sexrl .Dos AcRÉsclMos E SUPRESSÔES - A quantidade inicialmente contratada poderá ser
acrescida ou suprimida dentro dos limites pÍevistos no pârágrafo primeiro do artigo 65 da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTlMA. DAS ALTERACÔES - As alterações, porvenlura necessárias, ao bom, e fielcumprimento do
objeto deste Contrato serão eíetivadas na forma do artigo 65 da 1ei8.666/93, alravés de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - O foro do presente Contrato será o da comarca de GravatíPE, excluido
qualquer oulro.

E, por estarem ju acordados, o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só efeito legal,

na presença das têstem e tambêm am.qu
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