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Chã Grande

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÃo ELETRôNrco No ott1/2022

PRocESso LtctTATóRto H" oozlzozz

CONTRATO FMS N,O 23512022, QUE EÍTRE SI CELEBRAM O FUNDO
MUNtctpAL DE 

'AúDE 
DE cHA GRANDE E A EMqRE9A tNovAÇAo

DISTRIBUIDORA HOSPITAIAR LTDA EPP, PÁRÁ OS F,,l/S QUE SE
ESPECIFICA.

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2022, de um lado o FUNoO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÂ cRlt'toE com
sede e foro em Pernâmbuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, '145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrita no
C.N.P.J./MF sob o n" 08.625.167/000'l -50, neste ato representado 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, portador da
Carteira de ldentidade N" 1.826 812/SSP/PE, CPF n0 353.43'1 .684-34, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL,
neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Inovâçâo Distribuidora Hospitalar LT0A EPP, inscrita
no CNPJ sob o n" 38.4'12.815/0001-50, estabelecida à Rua Augusto Lima, no 390 - Galpão 04 - Aldeia dos Camaràs -
Camaragibe - PE, CEP: 54.792-340 neste ato representada por seu representante legal. Sr. Sr. lgor Daniel Gonçalves da
Silva, portador da Carteira Nacional de Habilitaçáo No 06551571293, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de
Pernambuco, CPF/MF N" 093.215.444-81, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuia
celebração é decorrenle do Procêsso Licitatório n" 00?2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N" 00112022 - Ata de Registro de
Preços n' 001,2022 - doravante denominado PROCESSO e que se Íegerá pela Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993,

e modifrcaçoes subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste conkato; pelo estabelecido no

Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito públim, aplicando-se-lhes supletivamente, os principios da Teoria GeÍal dos
Contratos e as disposiçóes de direito privado; atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguiÍ:

CLÁUSULA PRIMEIRA - 0O OBJETO - Aquisiçâo com Fornecimento Parcelado de Filmes digitais para radiologia, visando
atender as demandas do Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, conforme especiÍicações e quantidades indicadas no Anexo ll,

parte integrante deste contrato indêpendente de transcrição.

Parágrafo Primêiro - O presente Conkato nâo poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em paÍte

CLÁUSULA SEGUNDA . OA FINALIDADE - O obJeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades normais

do Hospital Geral Alfredo Alves de Lima.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente ContÍato vigorará até 3í de d€zembÍo de 2022, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA OUARTA - DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENÍO _ AtTibU'-SE A êSSE CONITAIO O VAIOT dE R$ 3.88 3,20

(Três mil, oitocêntos e oitenta e três reais e vinte centavôs) referente ao valor total do objeto previsto na Cláusula
Primeira, para a totalidade do periodo mencionado na Cláusula Íerceira, conforme detalhamento a seguir:

ITE[I QUA}IÍ. Unltirlô Tohl

01

FILME LASER oVE, TAM.20X25 CM, proc€ssamento a seco tipo DRYVIEW
para imprcssorc CARESÍREAM DRYVIEW 5700, emubionado em umâ Íace

acondicionado em caixa @m 125 peliculas, rcsistêntes ao líanspo(e dê íomâ
que ÍEntenha a inlegddade do prcduto durdnte o aínazenamento e garanh â
proleção nas condi@ indiradas peio fabncante hazeodo exlemamente os

dados de identiÍcaÉo, pÍocedência, nümêÍo do lote, dâtâ dê ÍâbÍic€çao, prazo

devalrdade e numero do Registrc no Ministédo da Saúde.

08 Bandeia 485 40 3 883 20

PaÍágÍafo PÍimêiÍo . 0s pagamentos serâo efeluados mediante crédito em conta corrente da contratada, p.- ordem

bancária, em ate 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento deÍnitivo, quando mantidas as mesmas condiçoes

iniciais de habilitaçáo e caso não haja fato impeditivo para o qualtenha concorrido à contratada.

Parágraro Sêgundo - Os pagamenlos serâo realizados integralmente

radiologia eÍetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento
ndência com os Filmes digitais para,êm
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Parágrafo Teíceiro - A nota fiscal devidarnente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipal de
Saúde de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n" '101, Cenko, Chã Grande/pE.

ParágraÍo Quarto . Por ocasião do pagamento a contratada deverá aprêsentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) CeÍtidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil,

c) CeÍtidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabatho, comprovando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e l/unacipal do domicilio ou sede dacontratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentação pela ContÍatada da nota fiscal devidamente
preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do objeto.

ParágÍaÍo Seío - Não haverá, sob hipotese alguma, pagamento antecipado

Parágrafo Sétimo . Nenhum pagamento será eÍetuado à adiudicatária enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigaçao.
Esse íato náo será gerador de dÍeito a reajustamento de preços ou à atualização monetáÍia.

Pârágrafo Oitavo - A nola fiscal que for apresentada com eÍTo, ou observada qualquer circunstância que dêsaconselhe o
pagamento, será devolvida à contratada, paÍa coneção e nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiro será
interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularização.

ParágÍafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualquer atualizaçao.

PaÍágrafo oécimo - A adjudicatária não poderá apresentar nota Íiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no
Contrato.

Parâgrafo Décimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete, embalagem e todos
e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, Íiscais, comerciais ou de qualquer outÍa natureza
resultantes da execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÀO MONEÍÂR|A . OcorÍendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a
contratada não tenha conconido de alguma forma; haverá incidência de atualizaçao monetária sobre o valor devido, pela

variação acumulada do lPC/úIBGE oconida entre a data fnal prevista para o pagamento e a data de sua eÍetiva realizaçáo.

CLÁUSULA SEXTA. DO REAJUSTE - Não será concedido Íeajuste ou coneção monetária ao valor do Confato.

ParágraÍo Único - Fica assegurado o reequilibrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a superveniência dê Íato
imprevisivel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da contratada,

cuja pretensão deverá estar súÍicientemente comprovada através de documento(s).

cLÁusuLA SETIMA - DA EXECUCÃO OO OBJETO OO CONTRÂTO - Os Filmes digitais para radiologia adquiridos
deveÍáo ser entregues no Fundo Municipal de Saúde, situado na Avenrda Vinte de Dezembro. n' '145, Cenko, Chã

Grande/PE, ocasião em que será pÍocedida a conferência dos Filmes digitais para radiologia entregues, e a verificaÉo se
estão de acordo com as caracteÍísticas e quantitativos descritos na Ordem deFornecimento.

ParágraÍo Primeiro: Os Filmes digitais para radiologia deverão ser entregues em atê 05 (cinco) dias corridos a contaÍ, e do
recebimento da Ordem de fornecimento, emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, no horário de 07h00min as
13h00min.

Parágrafo Segundo: Os Filmes digitais para radiologia serão recebidos definitivamente após a verifrcação da qualidade e

quantidade dos Filmes digitais para radiologia e consequente aceitação, mediante atestado do seloÍ responsável.
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ParágraÍo Terceiro: O transporte, carga e a descarga dos Filmes digitais para radiologia correrão por conta da Contratada,

sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande.

Paíágrafo Quarto: O recebimento pÍovisório ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execuçâo do contrato.

Parágrafo Quinto: A Contratada ficará obrigada a trocar os Filmes digitais para radiologia que virem a seÍ recusado por não
atender à especificação do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que islo acarrete qualqueÍ ônus à administração ou importe
na relevância das sançôes previstas na legislação vigente. O prazo para êntrêga do(s) novo(s) Filmes digitais para
radiologia será de até 24 (vinte e quatro) horas contadas em dias úteis, a contar da notificação à contratada, às suas
cuslas, sem preiuizo da aplicação das penalidades.

PaÍágrafo Sêxto: Os Filmes digitais para radiologia serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de
responsabilidade do Íomecedor beneficiário os padrões adequados de segurançâ e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilizaçâo dos mesmos.

Parágrafo Sétimo - Será designado o servidor Jairo Amorim Paiva, Matricula 494434, Secretário i/unicipal de Saúde, mmo
GESTOR DO CONTRATO e a servidora José BêrnaÍdino dos Santos, matricula 344604, Técnico em Raio X, como FISCAL
DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e Íiscalazação da entrega dos Filmes digitais para radiologia, anotando
em registro pÍópÍio todas as ocorrências relacionadas à execuçâo e determinaçáo, tudo o que for necêssário à Íegularização

dê Íalhas ou deÍêitos obsêrvados na execução do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÂO - A subcontratação depende de autorização prévia da ContÍatante, a quem

incumbe avaliaÍ se a subcontratação cumpre os requisitos de qualiÍcação técnica, além da regularidade fiscal e tÍabalhista
necessários à execução do objeto.

ParágraÍo PÍimeiro - A Conkatada, na execução do mntrato, sem prejuizo das Íesponsabilidades contratuais e legais,

poderá subcontÍatar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, com prévia autorização do Fundo

Municipal de Saúde.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipotese de subcontrataÉo, permanec€ a responsabilidade integral da ContÍatada pela

perfeita execuÇão contratual, cabendo-lhe Íealizar a supervisâo e coordenação das atividades da subcontratação, bem como

respondeí peÍante a ContÍatante pelo rigoroso cumprimento das obÍigaçoes contratuais corÍespondentes ao objeto da

subconkataçã0.

CúUSULA NoNA - DAS oBRtcACÔES DA CONTRATADA - É responsabilidade da CONTRATADA a execução objeto

conkatual em estreita observância da legislação vigente paÍa contrataçoes públicas, as especificaçôes têcnicas conüdas no

edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigações:

a) Fornecer o objeto no prazo e na Íorma de entrega estabelecidos no Termo de ReÍerência e na proposta, com

indicaçoes referentes à marcâ/fabricante. Íicando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como às presoiçoes

da Lei das Licitaçoes e Contratos Administrativos, respondendo pelas consequências de sua inobseÍvância total ou
parciai,

b) Iilanter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidadê com as obrigaÉes assumidas,

com as condiFes de habilitação e qualiíicação exigidas no Termo deReferência:

c) Atender ao chamado e/ou à coneção do deÍeito dentÍo do prazo estabelecido neste instrumento. A Não realizaçáo

dentro do prazo, a Contratada estaÍá suieita à multa estabelecida noContrato;

d) Aceitar, nas mesmas condiçôes de sua pÍoposta, os acréscimos ou supressões do ÍoÍnecimento ora contÍatado,

que porventura se fizerem necessários, a critêrio da Contratantei

e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no tÍansporte dos objetos, qualquêr que seja

sua causa;
f) Comunicar, por escÍito, à Contratante, qualqueÍ fato extraordinário ou anormal que o@rrer no fomecimento do

objeto contratado;
g) AÍcar com todas as despesas deconentes de um

mesm0;

h) Prestãr esclarecimentos ao Contrâtante, quando

a eventual s ição do objeto, em caso de reposição do

que for refeÍente ea quarsqueÍ
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ocorrências relacionadas aos Filmes digitais para radiologia,

i) Assumir integral Íesponsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a terceiros no fomecimento
ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento realizado pela

Conkatante;

.l) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obÍigaçôes sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época pÍópÍia, vez que os seus empregados não

manterào nenhum vinculo empregalicio com o MUNiCiPIO.
k) Responsabilizarse por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes destacontrataçâo;
l) Responsabilizar-se pelo Transpo(e dos Filmes digitais para radiologia objeto do pÍesente Contrato, e todos os

ônus, rêlâtivos ao fornecimento, inclusive írete, desde a oíigem até sua entrega no local de destino, bem como
cumprir, as normas adequadas Íelativas ao tÍansporte dos Filmes digitais para radiologia objeto do pÍesente termo;
m) EntÍegaÍ os Filmes digitais para radiologia amndidonados de forma adequada garantindo sua integÍidade fisicâ;
n) ResponsabilizâÍ-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência de descumprimento
de qualqueÍ cláusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parle,

o) Observar Íigoíosamente todas as especificaçôes gerais, que originou esta mntrataÉo e de sua propostal
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou frrma para contato e intermediaÉo junto à

mntratante:
q) A ContÍatada deverá ser responsável por vicios ou defeitos de íabricaçâo, bem como desgastes anormais dos

Filmes digitais para radiologia, suas partes e acessórios, obrigando-se a substituir os elementos deÍeituosos, sem

ônus à administraFo.

CLÁUSULA oÉCIMA - 0AS OBRIGACoES Do CoNTRATANTE - sáo obrigaçoes do Fundo Municipal de Saúde de Châ

Grande:

a) Receber o objeto nas mndiÉes estabelecidas neste Contrato;
b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as espêcificaçoes mnstantes no Temo de ReÍerência e da
proposta para fins de aceitaÉo e recebimento definitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escÍito, sobre impeíei@es, Íalhas ou irregularidades verificadas no objeto fomecido
para que seia substituÍdo, reparado ou conigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaFes da Contratada através de servidor responsável designadol
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor conespondente ao fomecimento do objeto, no prazo ê foÍma

estabelecidos neste Contrato:

0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obÍiga@s contratuais;
g) A AdministÍaÉo não responderá por quaisqueÍ compromissos assumidos pela Contratada com teÍceiros, ainda
que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decoÍência de ato dâ
Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - Com fundamenlo no Art. 7" da Lei Federal n.a 10.52012002 , ficará

impedido de licitar e contratar com a Administraçáo Pública llunicipal, pelo prazo de alé 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multa

de ate 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais cominaçoes legais, nos segurntes casos:

a) Apresentar documentação falsa;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Falhar na execução do mntrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Não mantiver a proposta;
g) DeixaÍ de enkegar documentação exigida no certame;
h) Cometer Íaude fiscal;
i) Fizer declaração Íalsa.

Parágrafo Primeiro - Para condutas descritas nas alÍneas'a",'d",'e",'f, "g'; 'h" e "i', será aplicada multa de no máximo

30o/o (tíinta por cento) do valor do contrato.

PaÍágrafo Segundo - O retardamento da execuçáo previsto na alinea' tará conÍlgurado quando a Contratada
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a) Deixar de iniciar, sem causa iustificada, a execuçâo do contrato, apos 07 (sete) dias, mntados da data constante
na ordem de fomecimento;

b) Deixar de realizar, sem causa justifrcada, as obrigaçôes definidas no contrato por 03 (kês) dias seguidos í,,J por 10
(dez) dias intercalados.

Parágrafo Têrceiro - Será deduzido do valor da múlta aplicada em Íazão de falha na execução do contrato, dê que kata a
alinea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágraío Sexto.

PaÍágrafo Quârto - A falha na execução do contrato prevista no subitem "c" estará configurada quando a Contratada se
enquadraÍ em pelo menos uma das situações previstas na tabêla 3 do ilem Parágraío Sexto desta cláusula, respeitada a
graduação de infraçoes conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnÍÍaÇão Pontos da lnfÍaçào
1 2

2 3

3 I
1

5

5

8

6 10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará conÍigurado quando a Conkatada executar atos
tais como os descritos nos artigos 92, parágraío único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n" 8.666/1993.

ParágraÍo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaçÕes contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação

estabelecida nas tabelas seguintes:

TABETA 2

TABELA 3

Grau Corrâspondância
1 0,2% sobre o valor da oÍdem de Íornecimento a que se reíere o descumprimento da obrigaÇão

2 0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obÍigaÉo
3 0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimênto da obÍigaQão

4 1,6% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimento da obriqação

5 3,2% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumpÍimento da obÍigaÇão

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

Itêm Descrição Grau lncidência

1

Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposiqâo mmplementar.

2 Por Ocorrência

2
Fornecer informaçâo pêrfida de Íornecimento ou substituir material licitado por

ouko de qualidade infeÍioÍ.
Por Ocorrência

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

fornecimentos contratados.
6

Por dia e por tarefa
desionada

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

5 Por Ocorrência

5 5

6

Por OcorÍência

Por Ocorrência6

1
Por item e por

ocorÍência
7

Recusar a execução de foÍnecimento determinado pela Fiscalização, sem
molrvo luslríicado
Permitir siluaçâo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisim,

Retirar das dependências do Conkatante quaisquer equipamentos ou materiais

de consumo previstos em mntrato, sem autorização prévia. 
^

lesão corporal ou consequências letais.

PARA OS ITENS A SEGUIR. DEIYúR DE:

2

4
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Manler a documentação de habilitação atualizada

Entregar a gârantia conkatual eventualrnente exigida nos termos e prazos

ulados.

Parágrafo §iétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Conlratada juntamente com a de impedimento de licitaÍ e
contratar estabelecida no Capul desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As inÍrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias conidos a contar da

aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas

coÍrespondentes, sem preiuizo da rescisão contratual.

PaÍágraÍo Nono - Nenhuma penaljdade será aplicada sem o deüdo Processo AdministÍativo de Aplicação de Pênalidade -

PAAP, devendo ser obseÍvado o disposto no Decreto Estadual n" 42.191/20'15 e no Decreto Estadual no 44.948/2017.

Parágrafo Décimo - A critério da autoridade competente, o vaior da multa poderá ser descontado do pagamento a ser

efetuado ao contratado.

ParágraÍo Décimo Primeiro - Apos esgotados os meios de execução direta da sanÉo de multa indicados no Parágrafo

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

recebimento da comunicaçào oficial.

Parágrafo Décimo Segundo - DecorÍido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante encaminhará a multa
para cobrança judicial.

Parágraío Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçoes excepcionais devidamente moüvadas, LÍetuaÍ a
retenção cautelaÍ do valor da multa antes da conclusão do procêdimento administÍativo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRlirElRA - DA RESCISÃo - A rnexecução total ou parcral do presente Contrato ensejará a sua

rescisâo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

ParágÍafo Primeiro - Inadimolemento imputável à contÍatada - 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 contratada direito a
qualqueÍ indenização, sem preiuizo das penalidades pertinentes em processo administrativo regular.

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

Parágrafo Tercêiro - O presente Contrato poderá seÍ rescindido amigavelmente, por acordo entre as paÍtes; reduzida a

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

ParágraÍo Quarto - Este ContÍato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação processual vigente. Artigo
79, lll da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com Íundamento nos incisos Xll a XVll do a(igo 78 da Lei 8.666/93, sem que

8 1
Por item e por

oconência

I CumpriÍ horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela Fiscalização 1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinação da Fiscalização para controle de acesso de seus
funcronários.

1 Por Ocorrência

11 Cumprir determinaÇão formal ou instruÇão complementar da Fiscalização 2 Por Ocorrência

12

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nào previstos nesta
tabela de multas, após reincidência íoímalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

3
Por item
ocorrência

e por

Por dia13

haia culpa da contratada será esta ressarcida dos pÍejuizos
paÍágraío 2" da Lei 8.666/93.

aÍmente comprovados que houver sofrido. Artigo 79

1
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Parágraío Sexto - A rescasão administrativa ou amigável será precedida de autorizaÉo escrita e fundamentada. Artigo 79
paràgrafo 1" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÊCIMA SÉGUNoA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da contratada o
pagamento de tributos, tarifas e despesas demrÍentes da execuçâo do objeto deste Conkato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos kabalhistas, pÍevidenciários, fiscais e

comerciais, decorrentes da execução do Contrato Artigo 71 da 1ei8.666/93.

CLÁUSULA DÉC|MA TERCETRA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁR|oS - As despesas decorrenres deste contrato
coÍrerão por conta dos recursos a seguir especificados: Ôrgão: 8000 - Secretaria de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo

lrunicipal de Saúde - Atividade: 10.302]|0142.852 - Manutenção e Oualificação da Rede Especializada de Saúde -
Elemento de Despesa: 3.3 90.30.00 - MateÍial de Consumo.

CLÁusuLA DÉClirrA QUINTA - DA RESPoNSABILIDADE ClvlL - A contratada responderá poÍ perdas e danos que vier a
sofrer o contratante, ou terceiros, em razáo de açâo ou omissâo. dolosa ou culposa, da contratada ou de seus p dpostos,

independentemente de outras mminaÇôes conlratuais ou legais a que estiver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta
responsabilidade, a Íiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉclMA sExrA . Dos AcRÉsclMos E suPRESsÔEs - A quantidade inicialmente contratada poderá ser

acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . OAS ALTERAQOES - AS AI teÍações, porventura necessáÍias, ao bom, e frel cumprjmento do

objeto deste Contrato serào efetvadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, atravês de Termo Aditivo.

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

E, por estarem j , e acQldados, firmam te Contrato em quatro vias de igual teor, e para um
na presença das as que ass(-

Amorim
F/MF N" 353,

Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Igor Danie
INOVAÇÃO DISTRI HO

NTRATADA
LTOA EPP
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E:
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