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PRocEsso uctrATóRlo Í.t. oi9/2021

CONTRATO F S N." 237/2022, QUE ENÍRE SI CELEBRA FUNDO

uNtctpAL DE 9AúDE DE cHA GRANDE E á E PRESÁ ctRúRc,cA
FÀUED DISINBUIDORA DE PRODUÍOS Í'OSPTTÁLÁRES E'RELI
[IE, PÁM OS FI,VS OUE SE ESPECIF,CA,

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2022, de um lado o FUNDo UNIGIPAL DE SAÚDE DE cHÁ GRAIOE com
sede e foro em Pemâmbuco, localizada à Avenida Vinte de DezembÍo, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscÍitâ no

C.N.P.J./MF sob o no 08.ô25,í67@0í-50, neste ato repÍesentrdo pelo seu GestoÍ e SecÍetáÍio de Saúde Sr. JaiÍo Amorim

Paiva, BÍa§leiro, Casado, Comerciante, nomêado poÍ meio dâ Portaria No 285n017 datada em 01/08/2017, porladoÍ da

Carteira de ldenüdade No 1.826.812SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuiÉo que lhe mníere o ORIGINAL,

neste ato denominado simdesmênte CONIRATAT{TE, e a empresâ Ciúrgica Famêd Obtribuidora de Prodúos
HospitalaÍes EREU E, inscÍita no CNPJ sob o n" 10.978.í061000í-í8, estabelecida à Rua Arezzo, S/No - Lola 2 - Lote

Rooa D'ltália - Ouadra I - Lote 3/A - Agamenon Magalhães - lgarassu - PE, CEP: 53.64G146, neste ato represenhda por

sua represenhntê legal, SÍa. Rayanne Slva Lins, porladora da carteira de idenlidade n" I .n2.252, expedida pda Secretaria

de DeÍesa Social do Estâdo de Psmambuco, CPF n" 71í.795.47446, doravante denominada CONTRATÂoA, paduam o
presente Contrato, q)ia colebraçáo é decorÍente do PÍocês-so LicitatóÍio n0 0í9/2021 - PÍegão EletÍônico n'0t9202í -
Ata de RegistÍo dê PÍrços FIS n" 05ô/202í - doravanle denominado PROCESSO e que se ÍegeÉ pela Lei FedeBl n'
8.666 dê 2í de junho de 1S93, e modificaçoes subsequentes; pelos termos da pÍoposh v€ncêdoÍa, parte integÍante dêste

conhatoi pelo estabelecido no Edilal ê seus ânexos, pelos preceitos de dirêito púUico, âplicando-selhes suphtivarnentê, os
principios da Têoria Gêral dos Coitratos e as disposiÉês de direito pÍivâdo; atêndidas as dáusulas, e ondkpes que se
enunciam a s€guir:

CúUSULA PRlf,ElRÂ - DO OBJETO - Fomecimento parcelado de líaterial fédico Ciúrgico e lnstumental Ciúrgico,
pâra suprir as necessidades da Residência Tera@utica, CenlÍo de AtenÉo Psicossocial - CAPS, Hospital Geral Alfredo
Aives de Lima, SAMU - Serviço de Atendimento Médico de uÍgência e Uni{rades de Saúde da Família - USF, confoÍme
especificaÉes e quantidades indicadas no Anexo ll, parle integrante deste contato independente de transcÍiÉo.

Parágraío Primêlro - O prêsente Contrato náo poderá ser cbjeto de cessão ou trânsÍêÍência, no todo ou em paÍte.

CúUSULA SEGUT{DA . DA FINAUDAOE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das atiüdades noÍmai§

do Fundo Municipal de Saúde, através do Hospital Geral Afredo Ahes de Lima.

CúUSUU fenCetRA - gqE8Âzg - O pÍesente ContÍato vigoratá atê 3l dê dezâmbro do 2022, contados a paítir de sua
assinafura, podêndo ser prorogado, nos termos dâ legisla@ peÍtinenle.

cúusulA QUARTA - DO VALOR E CONDICÔES DE PAGAiIENTO - Atribui-se a esse Contrato o valor de RE 621,60
(Seiscentos ê ünte um reais e ssssenla centavos) refereflte ao valoí total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a
lohlidade do periodo mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

ITEÍ - EXCLUSNO PARA TEROEIIPRESAS E EIIPRESAS OE PEQUENO PORTE llldâ L.i
Valorê3ITEII oEscBçÂo ltÂRca côDlGo OUAI{T UND.

Unltário ToEl

&ultla hipodêímka, aço imrilável siüconizâdo, 21 G
x l', bisel qrto h'facêHo, cone&í luêa loc1( em

dástco, polebí pfásüco, com sislêíB segúcÍ{a
segundo NRB2, e.§túil, des.árÉvê|, smbalagdn
indiúôal, Cãixe 100 unihdês.

DêscaDad 8R0397502 20 Câixa 12,64 252,N

21

Fúa hospMar, üpo: miqopoío6s. ÍnateÍid: dorso êm
nb tôaiJo, coínponeíltls: adesrlo aaÍiloo, dimeíEões
c€íc5 de 10 mm, carâcbrislbas adEbrÉb:
hiDoeleeênho, cor com co., íolo 10 m

Mrssner 8R0437866 50 UND. 5,20 260,00

Tóo eídot"aqueal. Ínalsial: PVC silico.rizrdo,
modelo: drNa magll. cdibrc: 4,5, Iipo ponb: c/ poírb
dislal at'aurÉlica e orificio l rplry. coínpoienb 1:

WellLead 8R0451312 2A UND. 5,14 10E.60
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ParágraÍo PÍimoiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta @írente da mnfatâda, por ordem

bancária, em até 30 (tÍintâ) dias conseculivos, a mntar do recebimento definitivo, quando mantidas as mesmas condiçoês

iniciais de habilibÉo e caso não haja Íato impêditivo para o quâl tenhâ concorÍido à contratada.

PanágraÍo Segundo . Os pagamêntos serão realizados integralment€, em conespondência mm os produtos eíêtivamente

entregues no mês anterioÍ ao do pagamento.

ParágraÍo Terceiro . A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipal de
Saúde de Chã Grande/PE, Locâlizada na Avenida Sáo José, n" 101, Centro, Chã Grande/PE.

Parágrafo Quaío - Por ocásiâo do pagamento a contÍatada deverá apíesentar:

a) CeÍtificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade mm o FGTS;

bl Ceítidáo I'legativa de Débitos Relaüvos a Tributos Federais, oívida Aüva da Uniáo e INSS, expedida pela

SecÍêhria da Receita Federal do Brasil;

c) Ceíidáo Negat va de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedkla pela Jusbça do Trabalho, compÍovando â

inexistência de débitos inadimplidos pêrante a Justiça do Trabalho;
d) Pmva de ÍegulaÍidade com as Fazendas Estaduâl e Municipal do domicflio ou sede da conbatada.

Parágrafo Quinto - 0 pagamento será realizado, âÉs a âpresentâÉo pela Contratada da nota fiscál devidamente
preenchida e indicaÉo do banm, agência e mnta banériâ da empresâ que receberá o valor do objeto.

Parágr8fo Sêxto - Não haverá, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.

PaÉgÍaro Sótimo - Nenhum pqamento sêÍá eÍêtuado à adjudicatária ênquanto pendente de liquidaÉo qualqueÍ obrllaÉo.
Esse fato não será gerador de direito a Íeajustamento de preços ou à atualizâção monetária.

Panigrafo Oitavo . A nota fis€al que for apresentada com eíro, ou observada qualquer cirqJnstância que desaconselhe o
pagamento, será devolüda à mntÍatada, para mneEão e nesse caso o píazo preüsto no parágraío pÍimeiro seÉ
intenompido. A mntagem do prazo preüsto paÍa pagamento será iniciada a partir da respectiva ÍegularizaÉo.

PaÍágrafo Nono . Eventuais atrasos nos pagamenlos imputáveis à confalada não geÍaráo dheito a qualquer atualização.

ParágraÍo Décimo . A adjudicatária não poderá apresentaÍ nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no
Contralo.

Parágrafo Oácimo Primairo - DeveÍão estar indusos nos preços apÍesentados todos os gastos do frete, embalagem e todos
e quaisquer hibutos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciáÍios, fiscais, comeÍciais ou de qualquer ouha naturezâ
Íesultantes da execxJÉo do conúato.

cúUsuLA QUll{TA - DA ATUALIzAcÂo toNEÍÁRn . ocorÍendo atraso no pagamênto, e desde que para lanto, a
contralada não tenha conmnido de alguma forma; haveÍá incilência de atualizaçáo monetáÍia sobre o valoÍ deüdo, pêla

variaÉo acumulada do |PCi!úIBGE ocoírida enke a datr frnal prevista pâra o pagamento e a data de sua efetiva realizâÉo,

CúUSULA SEXTA . DO REÀTUSTE - Não seé concedido reajuste ou coneÉo monetáÍia ao valor do ContÍato.

PaÉgraío Único - Fica asseguÍado o reêquilíbrio econômicofinanceiÍo inicial do Conlrato, medianle a supeÍveniêrrcia de Íato
impreüsível nos teÍÍnos e forÍna estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666§3 Ínediante provocaÉo da contratada,
cuja pÍetensáo devêrá êstâÍ suficientemente comprovada atsavés de documento(s).

CúUSUI-A SEÍIIA - DA EXECUCÃO DO OBJEIO DO COI{IRÂTO - o§ pÍodutos adquiíidos deverão ser enbegues no
Fundo Municipal de Saúds de Chã Grande, situado na Avenida Vinte de Dezembro, n' í45, Cenúo, Chã Grande/PE, ocasiáo
em que será procedida a conÍerencia dos produtos entregues, e a veÍificaçáo se estáo de acoÍdo com as caracteíisü
quantitaüvos descÍitos na Ordem deFomecirnento.
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Parágrafo Primeiro: 0s pÍodutos deverão seÍ entrsgues em até 05 (cinco) dias coÍÍidos, e do Íecebimento dâ ordem de
Fomecimento, êmiüda pelo Fundo Municipal de Sâúdê de Châ Grande, no horário do o7hülmin as l3h00min,

ParágraÍo Sêgundo: Os produtos serão recebidos definiüvamente apos a veÍficação da qualilade e quanüdade dos pÍodutos

e consequente aceitaÉo, rn€diante atestado do sêtoí Íesponsável.

ParágraÍo Têrcêiro: O prazo de validade dos pÍodutos, não poderá seÍ inÍêrior a 12 (doze) m6sês mntâdos a pârtir da datâ

de entrega dos respectivos píodutos solicitados na frem de fomêciÍnento €miüdâ pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande.

Parágrafo Quarto: O úansporlê, caÍga ê a descaíga dos produtos coírerão poÍ mnta da Contratâda, sem qualquer cnsto

adicional solicitado posteÍiorÍnenle ao Fundo Munidpal de Saúdê de Châ Grande/PE.

Parágraío Quinlo: O recebimento provisórb ou definitivo do seÍviço ê do objeto nâo exdui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorÍeta execução do contrato.

ParágÍato Ssxlo: A Contratada ficará obngada a trocaÍ o produto que vier a seÍ recusado por não atender à especificação do

Anexo ll/Oídem de FoÍnecimento, sêm que isto acaírete qualqueÍ ônus à administÍação ou importe na Íehvância das sançoes
previstas na legislação vigente. O pÍazo para êntrega do(s) novo(s) produto(s) será de até il8 (quârenta e oito) hoÍas
contadas êm dias úteis, a contar da notiíicaçâo à contratada, às suas custas, sêm pÍejuízo da aplicaÉo dâs
pênalidades.

ParágÍaío Sétimo: Os prcdutos seráo recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do Íomecedor

beneÍiciáÍio os padÍoes adequados de segurança e qualidade, cabeo@he sanaÍ quaisquer iÍregulaÍidades detecladas
quando da utilizaÉo dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - SeÍá designado a seÍvidora llaÍla Jo3ilyânia Sanbna Slha, Diretora de Assislência Farnacéutica,
marícula 000379, como GESTORA DO CONIRATO e o servkior Rênío João dor SeÍrtos, DirêhÍ de Adminislração

Hospitalar, matÍidla 344611, responsável pelo acompanhâmenh e fiscalizaÉo dâ enúega dos prodúos, anotando em

regisko próprio todas as ocoíências relacionadas à execuÉo e deteÍminaÉo, tudo o que for nêcessário à regularizaçao de

hlhas ou defeitos obseÍvados na execuÉo do Conhato.

GúUSULA OTAVA - DA SUBCONTRATACÁO - A subcontrataçáo depende de autorizaÉo prévia da Contratante, a quem

indmbe avaliar se a subcontatação cumpre os requisitos de qualificáÉo técnica, âlém da regulaÍidade fiscal e fabalhista
necessários à execuÉo do ob.leto.

Parágraío Primelro - A Contratada, na execuçâo do mntrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
podeÉ subcont'atâÍ parle do objêto deste termo de reíerência, até o limite máximo de 30%, com pÉvh autoÍizaçáo do Fundo

Municipal de Saúde de Chã Grande/PE.

Parágraro Sêgundo - Em qudqueí hiÉtese de subcontrataÉo, peÍmanece a responsabildade integral da Contrabda pela

perfeita execüção conhafual, cabendolhe realizaÍ a supervisâo e coor&naÉo das atividades da subcoÍrlÍataÉo, bem mmo
respondeÍ perante a ConEatante pelo Íigoroso c mprimento das obrigaFes contratuais mÍrespoÍúentes ao obieto da
subcoobatâÉo.

cúusulA l{ol{Â - DAs oBRIGACÔES DA CoNTRATADA - É responsabilidade da CoNTRATADA a execuÉo objeto

contratual em esúeita observância da legislaÉo vigente para mnúataÉes públicas, as especificáçoes técnicâs contidâs no
editâl e seus anexos, bem como em suas propostas, âssumindo integralmente as seguintes obÍigações:

a) Fomscer o objsto no píazo e na forma de enúega estabelecidos no Termo de Referência e na pÍopostâ, com

indicaçoes referentes à marcaíabricante, ficândo sujêita à multa estâbêlecida no contrato, bem como às prêscri@s
da Lei das Licita@s e Conbatos Administrativos, respondendo pelas coflsequências de sua inobservânciâ totâl ou
parciall

b) ManteÊse, durante toda a vigencia e exeoção do contato, em compâübilidade com as okigaÉes assumidas,

com as condi@s de habilitaÉo e qualficaçáo êxiíJidas no Termo deReíeÍência;
c) Atendêr ao chamado e/oü à coÍrêção do deÍeib dênbo do prazo êstâbolecido neste instÍumento. A Náo
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denbo do pÍazo, a Contratada estará sujeita à mulla estabelecida nocontalo;
d) AceitaÍ, nas mesmas condiÉes de sua pÍoposta, os acÍéscimos ou supÍêssôes do Íomêcimento ora contÍatado,
que porvenlurâ se fizerem nêcessários, â cÍitério da ConEalante;

e) Assumir integral responsabilidade sobre extrâvios ou danos ocoÍridos no transpoítê dos obietos, qualqueÍ que seja

sua causâ:

f) Comunicar, por escÍito, à Conhatântê, qualquer lato exfâordinário ou anormal que moreÍ no bmecimento do

obieto contrâtado;
g) Arcar @m todas as despesâs deconênles de uma êventual subsütuiçáo do objeto, êm caso de Íeposiçáo do
megno;
h) Prêstar esdarecimentos ao Conhatante, quando solicitado, no que Íor referente à enüega e a quaisquer

ocofiências relacionadas aos produtos;

i) Assumir intêgral responsabilidade pelos danos eventuais câusados à contrstânte ou a terceims no brnêcimênto
oÍa ajustâdo, náo exduindo ou reduzindo tal responsabilidade à fis€alizaçao ou acompanhamento realizado pela

Con[abnte.

i) Assumir responsabilidade poÍ todos os gastos com encargos preüdenciáÍios e ouigâÉes sociais pÍevistos na

legislaÉo social e tÍabalhistâ em vigor, obngando-se a saldálos nâ época pópria, vez que os seus empÍegados não

manterão nenhum vínculo empregatícjo coín o MUNICIPIO.

kl Responsabilizar-sê poÍ todos os encargios fscais e coínorciais resultantes destâ contrâhçáo.
l) Rssponsabilizar-se pelo TEnspoíte do pÍodulo obielo do prosente Contralo, ê todos os ônus, relativos ao

lomecimento, indusive frete, desde a origêm até sua enlÍega no local ds destino, bem como cumpÍir, as noÍmas
adequadas relativas ao banspoÍte do prcduto objeto do presente leímo:
m) Enbegiar o pÍoduto acondicionado de Íorma adequada garanlindo sua integridade Íisica;
n) Responsabilizar-se poÍ quaisqueÍ multas ou despesas de quâlquer natuÍeza em decorÍência de descumpÍimento
de qualquer dáusula ou condiÉo do conhato, dispositivo legal ou rêgulamêflto, por sua pâÍte:

o) Obsêrvar ÍigoÍosamentê todas âs especificâçoes gerais, que originou estâ contratâçáo e de sua proposbl
p) Mantsr númeÍo têlsÍônim s Ê.mail atualizados do sscri6íio ou frma para coírtato s intêÍmodiação junto à

contratante.

CúUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACÔES Do CoNTRATANTE - Sâo obrigaçoes do Fundo Municipal de Saúde de Chã

GrandeiPE:

a) Recêber o obieto nas modiÉes estâHecidas neste Conbato.

b) VerifcaÍ a conÍormidade dos bens recebidos com as especificaFes constantes no TeÍmo de ReÍêrência e da

Fopostâ para fins de a€êilaÉo e recêbimento definitivo.

c) Comunicar à Contratada, por escÍito, sobÍe impêÍíei@s, Íalhas ou inegularidades vsrificadas no objoto fomecido
para que sêja substilrído, reparado ou mnigido.
d) Acompanhar e fiscalizaÍ o cumprim€nto das obriga@ês da Conbatâda através de sêrvidoÍ responsável dêsignado.

e) EÍefuar o pagamento à ConFatadâ no valor conespondente ao fomêciÍnento do obiêto, no prazo e Íorma
estabelecidos neste Contrato.

0 Fomecer ateslâdo de capâcidade técnica quando solicitado, desde que atêndidãs às obrigaçoes contratuais.
g) A Adminisfaçao náo responderá por quaisqueÍ compromissos assumidos pela Contratada com terceims, ainda
que vinculadas à execuçáo do contÍalo, bem como por qualquer dano causad,o a tercdros em decofiência de ato da

Contrabda, dê seus empregados, prsposlo6 ousubordinados.

cúusut-A DÉcltA PRI ERA - oAS PEi|ÂLIDADES - Com tundamsnto no At 7" da Lei Fodênal n.o 10.520/2002, fcará
impedido de liitaÍ e contratár com a AdminishâÉo Pública Municipal, pêlo prazo de até 5 (cinco) ânos, sem pÍeiuízo dê multa

de atê 30% (finta poÍ cento), do valoÍ esüÍnado pac ARP e demais comina@ legais, nos soguintes casos:

a) Apresentar doqrmenlâÉo Íalsa;
b) Enseiar o rêtardamêflto da exeorÉo do obieto;

c) Falhar na exeqJÉo do conbalo;
d) Nâo assinar â Atâ dê Registm dê fteços e Conbato no prazo estabelecido;

ê) ComporbÍ-se de modo inidôneo;

0 Nâo mântiveÍ a píoposta;

g) oeixar de entÍBgar doüimentaçáo exigida no ceÍtame;
h) CometeÍ íraude liscal;

@.
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il Fizer declaraÉo Íalsa.

PerágraÍo Primêiro - Parâ condutas descritas nas alíneas ?','d",'e", f, "g'; "h'e'i', sêrá aplicada multa de no máximo

30% (lÍintâ poÍ cento) do valor do contrato.

Parágrato §êgundo - O retardaÍnento da exeqJgáo trevisto na alinea "b', estaÍá configuÍado quando a Conbatada:

e) Deixar dê iniciar, som causa juslifcada, a exeqlÉo do contrato, apos 07 (sete) dias, contâdos dâ datâ constante

na ordem de Íomecimonto;

b) De aÍde rÊaliur, sem causâ iustificada, as obrigaçoes definidas no contrato por03 (tres)dias seguidos ou poí 10

(dez) dias inteÍcalados.

ParágraÍo Têrcoiro - Seíá deduzido do valor da mulla adicâda em râzão dê falha na ex€orção do contrato, do qu€ hata a
alinea 'C, o valoÍ Íelaüvo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexlo.

PaÉgrafo Quaío - A Íalha na exedção do contrato previstâ no subitem 'c' estaÉ mnfgurâdâ quando a Contrátâda se

enquadrar em polo mênos umâ das situaÉes preüstâs na tabela 3 do item PaÉgrafo Sêxto desta dáusula, respeitâda a
gÍaduaçâo de inÍraçoes mnÍorme a tabêla I a seguir, e alcânçar o total de 20 (ünte) pontos, ormulativamente.

TABELA í
Grau da lnfraçâo Pontos da lnfraçâo

1 2

2 3

3 4

5

5 I
6 10

Parágrafo Quinto - 0 comporlâmento previsto no PârágraÍo Quarto estaÉ mnfigurado quando a Conlratada executar atos

lais como os descÍitos nos artigos 92, paÉgralo único, 96 e 97, paÍágraÍo único, dâ Lêi no 8.66&1993.

Parágrafo Sêío - Pelo desdJmprimento das obrigaçÕes confatuais, a AdministraÉo aplicaíá multâs conÍorme a graduação

sstabelecida nas labelas sêguinlês:

TABELA 2

TABELA 3

Grau CorÍespondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de fomedmento a que se Íefere o descumprimento da obÍiqaÇão

2 0,4% sobre o valor da ordsm de fomecimênto a que sê reÍere o descrjmprimento da obrigaÉo.
3 0,8% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se reíere o descumprimenlo da obriqaÇão

4 1,6% sobrê o vâlor da ordem de fomecimento â que se referc o descumprimento da obrigâÇáo.

5 3,2% sobre o vâloÍ da ordem de fomecimento a que se refere o descumpÍimento da obriqaçáo

6 4,0% sobre o valoÍ da ordsm de fomecimento a que se refere o descumprirnento da obrigaÇáo.

llem Descriçáo Grau lncidência

,| Executar fomecimento incompleto, pâliativo, provisorio como poÍ caráter
permanente, ou deixar de Dovilenciar Íecomposicão comDlementar.

2 Por Ocorrência

2
FoÍnecer iníoÍmaÉo Érfda de ÍoÍnecimento ou substtuir mateÍial licitado por

outÍo de qualk ade iníeriv.
2 PoÍ oconência

6
Por dia e por tareÍa

desiqnada
3

SuspendeÍ ou interÍomper, salvo motivo de ,oÍça maior ou caso fortJito, os
fomecirÍEntos contratados.

4
Utilizar as dependências da Contratântê parâ fins diversos do objeto do

@ntralo.
5 Por Ocorrência

5 Rewsar a execuéo de fomecimento determinado pela Fiscaliza Éo, sêm 5 PoÍOconência'
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Parágraro Sétimo - A sanção de multa podeÉ seí aplicada à Contratada juntâmente com a de impedimento de lidtar e

conhatar estabdecida no Caput destâ dáusula.

Perágrafo Orlavo - As inftaçoês seráo mnsideÍadas Íeincirentes sê, no pÍazo de 07 (setê) dias corÍidos a contar da

aplicâçáo dâ penalidade, a Conbatada comeler a rnesma inÍraÉo, cab€ndo a aplicação em dobÍo das multas

coÍrespondenles, sem prêjuizo da rescisáo mnhafual.

PârágÍafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o deüdo Processo Adminisbaüvo de AplicaÉo de Peflalidade -

PAAP, devendo ser observado o disposlo no Decreto Estadual no 42.1912015 e no DecÍeto Estrdual no 44.948/2017.

Parágrafo oécimo - A cÍitério dâ autoridadê competente, o valor da multa podêÍá sêr dêscontâdo do pagamênto a sêÍ
eÍetJado ao conhatado.

Parágrafo Décimo PÍimeiro - Após esgotados os rn€ios de exesJÉo direta da sânçfu de multa indicados no PaÍágrafo

oécimo acima, o contratado sêrá notificado pâra Íêcolher a importância devila no pÍazo de 15 (quinze) dias, mntâdos do

recêbimento da comunicaÉo oficial.

PaÉgrafo Dócimo Segundo - oecorÍido o prazo previsto no PaÍágrafo Décimo Tsrceiro, o contratante encaminhará a multa

paÍa cobBnça judidal.

Parágnfo Décimo Têrceiro - A AdministraÉo poderá, em situaçoês excepcionâis deüdamenle molivadas, eÍetuar a

retençáo câutelar do valoÍ da multa antes da condusão do procedimento administrativo.

CúUSULA DÉCl A SEGUI{DA - DA RESCISÃO - A inexecuçáo totâl ou paÍcial do pÍesente Conhato ensêjará a sua

rescisão, mm as consequências mntratuais e as previstas em lei ouÍegulamento.

PaÉgraío PÍlmeiÍo - lnadimplemento imputável à conúatada - O coflbalante poderá rescindir administrativamenle, o
presente Contrato nas hipoteses previstas no arligo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que cáiba à contratada direito a
qualqueÍ indenização, seín preiuízo das penalidades peÍtinentes em processo administÍalivo regular.

ParágraÍo Sêgundo - 0 presente Conbato poderá ser Íescindido consensualínente, medianle a ocoÍrêflcia da hipotesê

prevista no inciso XVll do ârlilo 78 da Lei 8.66ô/93.

PaÍágraío Torcsiro - O presente Contrâto podêrá ser rescindido ami(pvelmente, por amrdo entre as partes; reduzida a

termo no processo de licitação, desde que haia conveniência para a Administraçáo. AÍtigo 79, ll da Lei 8.6ô6/93.

motivo iustificado

6
Permilir situaçáo que cde a possitlilidade de causâÍ ou que cause danos físico,

lesão corporal ou consequências letais.
6 Por ocorrência

7
Retirar das depeMências do Confatante quaisquer equipamentos ou mateÍiais
de consumo pÍevistos êm contmto, sem autorizaÇâo prévia.

1
Por item por

oconência

I Manteí a documentaÇâo de habilitação atualizada 1
ocoÍTenda

PoÍ item e por

I Cumprir horário estabêlecido pelo contrato ou determinado pela FiscalizaÇáo. 1 PoÍ ocorrência

1 PoÍ Ocorrência10
Cumprir determinaÉo da FiscalizaÉo para contole de acesso de sous
funcionários.

11 CumpriÍ determinacão foÍmal ou instruÇão complementâr da FiscâlizâÇão. 2 Por ocorrência

3
e por

ocorÍência

PoÍ item
12

Cumprir quaisquêí dos itens do contrato e seus anexos não preüstos nestâ

tabela de multas, apos reincidênciâ formalmente notificada pela unidade

fiscalizadoB.

Entregaí a garantia cont-afual evonfualmente exigk a nos lêÍmos e prazos

esüDulados.
1 PoÍ dia13
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Paágrafo Quarto - Este ContÍato podeÉ seÍ rescjndido judicialmente nos termos da legislação processual vigente. Aíigo
79, lll da Lei 8.ô66/93.

Paní,grafo Quinto - Quando a rescisáo ocoÍrer com fundamênh nos incisos Xll a )ryll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que

haja culpa da mntratada sêrá esta ressârcida dos pÍejuizos Íegularmente mmpmvados que houver soÍrido. Artigo 79
parágraÍo ? da 1ei8.666/93.

Parágrafo Sêío - A rescisáo adminisbawa ou amigávd será precêdida de eutorizaçáo escÍita e fundamentada. AÍtigo 79
parágrafo 1" dâ Lei 8.666/93.

cúusuLA oÉcHÂ TERCERA - DAS DESPESAS OO CONTRATO - Constituirá encargo exdusivo da mnbatada o
pâgamênto de bibutos, tarifâs e despêsâs deconêntês dâ exed4áo do objeto deíe Conbato.

ParágraÍo Único: Serão dâ contrabda todas as despesas decoírentes de encargos rabalhistas, preüdenciários, fiscais e
mmercjais, decorÍentes da execuÉo do Contrato. futigo 7'l da 1ei8.666/93.

cúUSULA DÉcIiIA QUARTA - DoS - As despêsâs decoÍrentes deste Conhato mnerão
por conta dos rêcursos a sêguir especificados: 8000 - Secíetâria de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo Municipal de
Saúde - Atividade: 10.302.1014.2.852 - Manutenção e Qualificaçáo da Rede Especializada de Saúde - EeÍnento de
Dospesa: 3.3.90.30.00 - MateÍial de ConsuÍro.

CúUSULA DÉCflA OUINTA - 0A RESPOIISABILIDADE ClvlL - A contratada responderá por perdas e danos que vieí a

soÍrer o contÍatânte, ou terceiros, em razão de açáo ou omissáo, dolosa ou olposa, da conúatâda ou de seus pÍeposlos,

independentemente de outras cominaçoes mnt"afuais ou legais a que estiver sujeita; náo exduindo, ou rêduzindo estâ

responsabilidade, a fiscalizaÉo ou o acompanhamento pêlo coflraEnte. Aíigo 70 dâ Lei 8.666/93.

Cúu§ULA DÉctXA SExrA . DOs AcRÊScltOS E SUPRESSÔES - A quanridade inicialmenre conúatada podêrá ser
acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágraío primeim do artigo 65 da Lei n" 8.666/93.

CúUsuLA DÉClilA SÊfl 4. DAS ALTERACÔES - As alteraÉes, poNêntura necessárias, ao bom, e fiel aimpÍimento do
objêto deste Contrato seráo efetivadas na forma do aítigo 65 da Lei 8.666/93, abavés de Termo Aditivo.

CúUSULA DÉCltA OttAVA - 0O FORO - O loro do preseflte Contrato será o da mmarca de GravatíPE, excluído
qualquêr'outro

E, po. estaÍem o presenle ContÍâto em quatÍo vias de igual teor, e para um só efeito legal,

na presença das fue m

e

(

L
Qo.r{a".t r 5t Lií\,ra

. Rayanne Silva Lins
CIRURGICA FA ED OISTRIBUIDORA OE PRODUTOS

HOSPITALARES EIRELI E

CONÍRÂTADA

r.68,t 34

Íúunicipal de Saúde
CONTRATANTE
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