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FaJNDo MUNtctPAL DE sAúDE

PREGÁo ELETRôNrco No 006/2022

PRocESso LrcrrATóRro N" oo7/2022

CONTRATO FMS N." 24312022, QUÉ ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO

MtJNtctpAL oe seúoe oe cnn âRANDüqE E A EMpREsq SH,FT

conÉRcto DE ARTtcos pÁRÁ escaróno e papeu A EtRELt

,t,E PÁRA OS F'IVS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 14 (quatoze) dia do mês de outubro de 2022, de um lado o FUNDO ÍrtUNlClPAL DE SAÚDE OE CHÁ GRANDE mm
sede e foro em Pernambum, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Châ Grande - PE, inscrita no

C.N.P.J./MF sob o no 08.625.16710001.50, neste ato repÍesentado pelo seu Gestor e Sesetário de Saúde Sr. Jairo Amorim

Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da PoÍtaria N" 285/2017 datada em 0110812017, portâdor da

Carteira de ldentidade N" 1.826.812JSSP/PE, CPF n" 353.43'1 .684-34, no uso da atribuiÉo que lhe confere o oR|G|NAL,

neste ato denominado simplesmmte CONTRATANTE, e a empÍesa Shift Comêrcio de Artigo3 para kcritório e Papêlaria

Eireli ME, inscrita no CNPJ sob o n' 31.059.319/000í -'16, estabelecidâ à Rua Ananias Lacerda de Andrade, N" 68 - Loja 01 -
Jardim Caetês, Abreu e Lima/PE, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Marcio Cardim Prates, porlador da

CaÍteira de ldentidade N" 4.432.619, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pemambum, CPF/[4F No

847.431.824-68, doravante denominada CONTRATAoA, paduam o presênte Contrato, cuja celebração é deconente do

Procês3o Licitatório f 00712022 - Pregão Elêtrônico n'00612022 - Ata dê Registro de Preços FtlS n' 00512022 -

doravante denominado PROCESSO e que se Íegerá pela Lei FedeÍal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e modifica@s
subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contrato; pelo estabelecido no Edital e seus

anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os pÍincipios da Teoria Geral dos Conhatos e as

disposiçoes de direito pÍivador atendidas as cláusulas, e condi@s que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJErO - Aquisiçao mm entrega parcelada de mateÍial de limpeza e dercartáveis
destinados ao Fundo Municipal de Saúde, Residência TeraÉutica, CentÍo de Atençe) Psicossocial- CAPS, Hospital Geral

Alfredo Alves de Uma e Unidadês de Saúde da Família - USF, confoÍme especifi@ôes e quantidades indicadas no Anexo ll,

paÍte integÍante deste contÍato independente de transcÍição.

Parágrafo Primeiro - O pÍesente Contrato nâo podêÍá ser objeto de cessão ou transíerência, no todo ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA . 0A FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades normais

do Fundo Municipal de Saúde, akavés do Hospital Geral AlÍÍedo Alves de Lima.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRÂZO - O presente Contrato vigorará até 31 de dezembro de 2022, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser pronogado, nos termos da legislaÉo peÍtinente.

cúUSUtA QUARTA - 0O vALoR E coNolÇÔEs 0E PAGAMENTo - AtÍibui-se a esse conkato o valor de R$ 2.954,25
(oois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) referentê ao valor totâl do objeto prêvisto na

Cláusula Primeira, para a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, mníorme detalhamento a seguir:

ÍTEàI ouÂxT. tslD.

07 Amacianlâ de Roloas alb 3olo com 02 Kq Ype Unidade 124,99 624,95

09
8aci6 qn polip.oíil€no do alta d$sidade (PEÀD), alta rêsbtênciô a impado,
pared€s 6 fundo ísfoÍçadc 0 produto deve tef r6gbto do lnmeto, na coí azul,

capacUade paÍa 15 litos.
Arqplast 10 Unrdade 2739 279 90

13 Cloío liqudo bqnbona com 5lifos ValenÇa 10 9.79 97 90

16

DesinGtanle de eucalipto, c€da coín 12 unrdades, embalagem 02 lifos,
contendo dados dê rnbÍmaçôes sobro o produto e validade. PÍoduto ÍEgisbado
ío MS

10 Caixa 42 99 429,90

17
Desinbtante €ín pinho coín aÉo bacieíicüâ e g€ímicida, íotulo com as

oxEêndas do ministéíio da saúd6, Írasco coín 02 litro§, caüa com 12 unlrad€s,
eínbahqoín coÍn

10 Caira 129,90

Lá de A9o - coínpcto de aço carbono, aco.drcionado eín saco pláslico

embôlado êm pâcote de 60 g conbndo 08 unidad€6 ern brdo com 14 pâcotes.
Lustro 04 Fardo 19,19 76,76

30
trmpa vdÍG, tibos de 500 ml âcmdiqoiâdG eún caüas c!ín 12 unidadesrdê
papdáo dsr/danarte t lJau 08 Câixa 31,79 254,32

-

ITENS - EXCLUSIVO PÂRÂ MICROEMPRESAS E EMPRESÂS DE ENO PORTE lllda Lêi123n006

oEscBçÁo t[ÂRca
Uniéno Tobi

Volfsi
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gÁRCA ouÂraÍ.ITEiI DEscRçÂo

71

Copo descaíável cooboionado coín resioa E{mophlica brancâ ou translücida

coín capaddad€ minmâ de 180 ml ê máima de 200 ml, mêdi.do
apÍoximadamente 7 qn dê diámeho nâ boca, 4,5 cÍí de diâm6üo no fundo e 8 cín

de altura. Os copo6 d€üom seÍ homogêneG, is€nloG de matênab eslranhos,
bolhas, raóadulas, furos, defoÍnaçoos, bordas afradas üI rebarbas, náo (hv€fir

apÍesênEr suiadad€§ intema ou exlemâmênlo.Acoídicronado
coníorme píaxo do bbricanto, em efibalagem plástca na caira com 25 lirâs

coín 100 unidad€s cád6, ds bÍma a garantir a hEiqrs e intêgíidadô do produto

até s€{r uso. A embalagem dêi,/êrá contêl êxtânameíte G dados dê identfcáção,
pÍocêdàcia e quântdâde. DeveÉ atender as conditses gerars da NBR 14E65 e

NBR 13230 da ÂBNT

ldeál

Copos
08 Caixâ 89 49 115.92

11
Pâpel film€, mat€Íial PVC compnmêÍ o 15M, lârguÍâ 28 cm Rolo, Matêíiâl
Polipropileno

05 Rolo 8,94 44,70

IÍEM -

ParágraÍo Primêiro . Os pagamentos serão eÍetuados mediante crédito em conta conente da contratada, por ordem

bancária, em até 30 (binta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo, quando mantidas as mesmas mndiçoes
iniciâis de habilitaÉo e caso não haja Íato impeditivo para o qual tenha conmnido à mntratada.

ParágraÍo Segundo. Os pagamentos seÍão realizados integralmente, em conespondência com os produtos efetivamente
entregues no mês anterior ao do pagamento,

Parágrafo Tercêiro . A nota íiscal devidamente atestada deveÍá ser apresentada na Tesouraria do Fundo l\4unicipal de
Saúde de Chã GrandeiPE, Localizada na Avenida Sáo José, n' 101, CentÍo, Chã GÍanddPE.

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regulaÍidade mm o FGTS|

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

Secretaria da Receita Federal do Brasill

c) Certidâo Negativa de Elébitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Jusüça do Trabalho, comprovando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

d) Prova de regulaÍidade com as Fazendas Estaduâle Municipaldo domicilio ou sede daclntratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apíesentação pela Contratâda da nota fscâl devidamente
preendrida e indicação do banco, agência e mnta bancária da empresa que receberá o valor do objeto.

Parágrafo Sexto. Não haverá. sob hipotese alguma, pagamento antecipado.

Parágraío Sétimo - Nenhum pâgamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obÍigação.
Esse fato ne) será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

ParágraÍo Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com eÍTo, ou observada qualquer circunstância quê desamnselhe o
pagamento, será devolvida à contratada, paÍa coneçe) e nesse caso o prazo previsto no parágraío pdmeiro seÍà
intenompido. A mntagem do pÍazo pÍevisto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularizaÉo.

Parágrafo Nono . Eventuais atrâsos nos pagamentos imputáveis à cútratada não gerarão direito a qualqueÍ atualizaçáo.

ParágraÍo Dêcimo - A adjudicatáÍia não poderá apresentar nota frscal/fatura com CNPJiMF diverso do registÍado no
Contrato.

Paíágrafo Décimo Primeiro - Deveráo estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do írete, embalagem e todos
e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, pÍevidenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza
resultântes da execuçao do mnkato.
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Parágrafo QuaÉo . Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar
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cúUsuLA QUINTA - DA ATUALIzÂcÃo MoNETÁRA - ocoírendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a

contratâda não tenha conmnido de alguma lormat haverá incidência de atualizaçá) monetáÍia sobre o valor devido, pela

vaíiâção acumulada do IPCIüIBGE ocoÍÍida entre a data final prevista paÍa o pagamento e a data de sua êÍêtjva realização.

CúUSULÂ SEXTA . DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou coneÉo monetária ao valor do Contrato

Parágrafo Único. Fica asseguÍado o reequilibrio econômiccfnanceiro inicial do Contrato, mediante a supêrveniência de fato

imprevisivel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da contÍatada,

cuja prêtensão deverá estar súficientemente comprovada através de documento(s).

CLAUSULA SETIMA - DA ExEcucÀo oo oBJErO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deverão ser entregues no

Almoxarifado Central, localizado na Rua Joaquim José l\4iranda, no 19-A - Manoel Simões Barbosa - Chã Grande - PE
(Salâo Paroquial), ocasião em que será procedida a conferência dos produtos entregues, e a veíÍicaçâo se estão de amrdo
com as caÍac{eÍisticas e quânütativos descíitos na Ordem deFomecimento.

ParágÍafo Primeiro: Os produtos deverão ser entregues em até 03 (tr&) dias conido!, e do recebimento da Ordem de
Fomecimento, emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, no horário dê 07h00min as 13h00min.

ParágraÍo Segundo: 0s produtos serão recebidos definitivamente apos a veíficaÇão da qualidade e quantidade dos pÍodutos

e consequente aceitação, mediante atestado do setoÍ responsável.

ParágraÍo TerceiÍo: O prazo de validade dos produtos, não podeÍá seÍ inferioÍ a 12 (doze) meses contados a paÍtir da data

de entrega dos Íespeclivos produtos solicitados na Ordem de Íornecimento emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Châ

Grande.

Parágrafo QuaÍto: O transporte. carga e a descarga dos produtos conerâo por mnta da Contratada, sem qualquer custo

adicional solicitado posteriormente ao Fundo Municipal de Saúde de Chã GÍande/PE.

PaÍágraÍo Quinto: O Íecebimento proüsorio ou defnitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Conbatada
pelos prejuizos resultantes da inmrÍeta execuÉo docontrato.

Pârágraro Sêxto: A Contratada Íicará obrigada a kocar o produto que üer a ser recusado por nfu atender à especifcaÉo do
Anexo ll/ordem de Fomecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à administÍaçáo ou importe na Íelevância das sanFes
previstas na legislaçál) vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será de até 48 (quarenta e oito) horas
contadas em dias úteis, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem preiuízo da aplicaçâo das
penalidades.

ParágraÍo oitayo - SeÍá designado o servidoÍ Jairo Amorim Paiva, Secretário l\,lunicipal de Saúde, matricula 494434, como
GESTOR DO CONTRATO e o servidoÍ Renato Joâo dos Santos, Diretor de Administração Hospitalar, matriculâ 344611,
como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalizaÉo da enfega dos prcdutos, anotando em
registro próprio todas as ocoÍÍências relacionadas à execução e deteÍminaçáo, tudo o quê Íor necessário à regularizâÉo de
falhas ou deíeitos observados na execução do Contrato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÂO - A submntralaçào depende dê autoÍização prévia da ContÍatante, a quem
incumbe avaliar se a subcontrataÉo cumpÍe os requisitos de qualificâção técnica, além dâ ÍegulaÍidade fiscal e trabalhista
necessârios à execuÉo do objeto.

Parágrafo PrimeiÍo - A Contratada, na exeoção do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontÍatar parte do objeto deste teÍmo de reíeÍência, até o limite máximo de 30%, com pÉvia autorização do Fundo
l\,tunicipalde Saúde de Chã Grande/PE.

ParágÍafo Sétimo: Os produtos serào recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do Íomecedor
beneficiário os padrôes adequados de segurança e qualidade, cabendGlhe sanar quaisquer iregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos.

AV. Sôo José, n" l0l, Cenlro, Chõ Gronde-PE, CEP 55.636-0«, lleleíone:81 3537-ll40 | CNPJ: I 1.ü49.80ó/OOOI -90
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PaÍágraÍo Segundo - Em qualquer hipotese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela

períeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a superviFão e coordenaçáo das atividades da subcontratação, bêm mmo
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaÉes contratuais conespondentes ao objeto da

subcontrataçáo.

cúusuLA NoNA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - E responsabrlidade da CONTRATADA a execuÉo objeto

contratual em estreita observância da legislação vigente para contrataçoes públicas, as especificaçoes técnicas contidas no

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

a) Fornecer o objeto no pÍazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na proposta, com
indicaçoes Íeferentes à marcai fabricante, frcando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como às prescriçoes

da Lei das Licitâçoes e Contratos Administraüvos, respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou

parcial;

b) Manter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as obriga@s assumidas,

com âs condiçoes de hâbilitação e qualifcação exigidâs no TeÍmo deReferência;

c) Atender ao chamado e/ou à coneção do deÍeito dêntro do prazo estabelecido neste instrumento. A Náo realizaçá)
dentÍo do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida nocontrato;
d) Aceitar, nas mesmas condi@s de sua proposta, os acréscimos ou supressôes do lomecimento ora contr.ltado,
que porventura se Íizerem necessáÍios, a cíitério da Conkatante;

e) Assumir integral responsabilidâde sobre extÍavios ou danos oconidos no transporte dos objetos, qualquer que seja

suacausa:

0 Comunicar, por escÍito, à Contratante, qualqueÍ fato extraoÍdinário ou anormal que ocorreÍ no fomecimento do
objeto mntratadoi
g) Arcar com todas as despesas decorÍenles de uma eventual substituição do objeto, em caso de reposiÉo do
mesmo;

h) Prestar esclaÍecimentos ao Contrâtante, quândo solicitâdo, no que for refeÍente à êntrega e a quaisquer

ocorÍêncras Íelacionadas aos pÍodutos.

i) AssumiÍ integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à mntÍatante ou a teÍceiros no fomecjmento

ora ajustado, não exduindo ou reduzindo tal responsabilidade à fscalização ou acompanhamento reâlizado pela

Contratante.
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciárlos e obrigaçÕes sociais preüstos na

legislaçâo social e trabalhista em vigor, obrigandese a saldá-los na época pópria, vez que os seus empregados não
manleráo nenhum vínculo empregaticio com o MUNtCiPIO.
k) ResponsabilizaÊsê por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes destacontratação.
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao
fomecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de desüno, bem como cumpriÍ, as normas
adequadas relâüvâs ao transporte do produto objeto do presente termo;
m) Entregar o produto amndicionado de Íorma adequada garantindo sua integridâdê íisical
n) ResponsabilizaÍ-se por quaisquer multas ou despesas de qualqueÍ natureza em deconência de desqlmprimento
de qualquer dáusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua partel

o) observar rigorosamente todas as espedficâ@s gerais, que oÍiginou esta conkataçáo e de sua propostal
p) i,lanter número teleÍônico e e-mail atualizados de escÍitóÍio ou firma para coírtato e intermediação junto à
contratante.

cúu§uLA DÉclMA - DAS OBRIGACÔES DO CONTRÂTANTE - São obriga@s do Fundo t\.lunicipal de saúde de chá
GrandeiPE

a) Receber o objeto nas condi@s estabelecidas neste Contrato.
b) VeriÍicar a conÍormidade dos bens recebidos com as espêcificaçoes mnstantes no Termo de ReíeÍência e da
proposla para fns de aceitaÉo e recebimento definitivo.
c) Comunicar à Contatada, por escÍito, sobÍe impedeiçoes, falhas ou iÍregularidades verificadas no objeto lomecido
para que seja substituido, reparado ou conigido.
d) Acompanhar e fscalizar o cumprimento das obrigaçoes da Contratada atravês de seÍvidor responsável dêsignado.
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valoÍ conespondente ao Íomecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Contralo.

0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando sol desde que atendidas às obrjgaçoes contratuais
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g) A AdministraÉo nâo responderá por quaisqueÍ mmpromissos assumidos pela Confatadâ com terceiros, ainda

que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualqueÍ dano causado a terceiros em decorÍência de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

CLÁUSULA DÉCtMA PRlirElRA - DAS PENALIDADES - Com Íundamento no Art. 7" da Lei Fedêral n." 10.520/2002, íicará

impedido de licitar e mntrâtar com a AdministraÉo Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multe

de até 30o/o (trinta por cento), do valor êstimado para ARP e demais mminagoes legais, nos seguintes casos:

a) ApresentaÍ documentação falsa;

b) Ensejar o retaÍdamento da execuÉo do objeto;

c) Falhâr na exeoJção do conkato;

d) Não assinar a Ata dê Registro de PÍeços e Contrato no prazo estabelecido;

e) ComportaÊsê de modo inidôneo;

0 Não manüveÍ a proposta;

g) Deixar de entregar documentaçâ) exigida no certame;

h) Cometer íraude fiscãl;

i) FizeÍ dêclaraçtu falsa.

Parágrafo PrimeiÍo - Para condutas descritas nas alinêas.a', "d','e','f, "9'; 'h'e'i', será aplicada multa de no máximo

30% (tÍinta por cento) do valoÍ do contrato.

Parágraío Sêgundo - 0 retârdamento da exêcuÉo preústo na alinea'b", estará confEuÍado quândo a Contratada:

a) Deixar dê iniciar, sem causa justificada, a execução do mntrato, apos 07 (sete) dias, contados da data coírstante

na oÍdem de fomecimento;

b) Dêixar de Íealizar, sem causa justificada, as obdgaçoês definidas no conúato por 03 (três) dias seguidos ou por 10

(dez) dias inteÍcalados.

PaÍágraÍo Terceiro - SeÍá deduldo do valor da multa aplicâda em razão de Íalha na exeflção do contralo, de que trata a

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

Parágrafo QuaÍto - A falha na execuçá: do contrato prevista no subitem'C estará confgurada quando a ContÍat da se

enquadrar em pelo menos uma das situaçoes previstas na tabela 3 do item PaÍágraío Seío desta cláusula, respeitada a
graduaÇão de infra@s mnforme a tabela I a seguir, e alcançar o total de 20 (ünte) pontos, cumulativamente.

TABELA .I

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no PaÍágraÍo Quarto estará configurado quando a Contratada executâÍ atos

tais como os descÍitos nos artigos 92, pârágraÍo únim, 96 e 97, paragrafo únim, da Lei n0 8.666í993.

ParágraÍo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaç0es contratuais, a Administraçál aplicará multas conforme a graduaçàl

estabelecida nas tabelas seguintes:

TASELA 2

1 2

2 3

3 4

4 5

5 B

6 t0

6% sobre o valor da ordem de Íornecrmento a ue se reíere o mento da

Grau Comspddaoci.
1 0,2ôlo sobre o valoí da ordem deíornecimento a que se reíeÍe o descumprimento da ohigaçáo
2 0,4olo sobre o valor da ordem de fornecrmenlo a que se ÍeíeÍe o descumprimenlo da obrioaÇáo.

3 0,8% sobÍe o valor da ordem de foíoecimenlo a que se Íeíeíe o descumorimenlo da obriqacáo
4
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5 3,2% sobÍe o valor da ordem de íoínecimento a aue se reíere o descumorimento da obÍhaÇâo.

6 4,0% sobÍe o valor da ordem de Íornecimenlo a que se reíere o descumprimento da obÍigaçà).

TABELA 3

PARA OS IÍENS A SEGUI

Parágrafo Sétimo - A sançár de multa podeÍá ser aplicada à Confatada juntamente mm a de impedimento de licitar e
contratar estabelecida no CâpuÍ desta cláusula.

Parágrafo oitavo - As infrações serão consideradas reincidentes se, no pÍazo de 07 (sete) dias coridos a contar da
aplicação da penalidade, a Conkatada cometer a mesma inÍraçâo, cabendo a aplicação em dobro das multas
conespondentes, sem prejuizo da rescisão contratual.

PaÍágrafo Nono - Nenhuma penalidade será âplicadâ sem o devido PÍocesso Administrativo de Aplicação de Penalidade -
PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no 42.191/20'15 e no Decreto Estadual n0 44.948/20'17.

Parágrafo Décimo P meiro - Após esgotados os meios de execuçâ) direta da sançáo de multa indicados no ParágÍafo
Décimo acima, o conbatado será notificado paÍa recolher a importânciâ devida no prazo de'15 (quinze) dias, mntados do
recebimento da mmunicaÉo oficial,

ParágraÍo Décimo Segundo - Deconido o prazo preústo no Parágrafo Décimo Terceiro, o mntratante encaminhará a multâ
para cobrança judicial.

ParágÍafo Décimo Têrceio - A Adminishação poderá, em situaçôes excepcionais dêüdamente motivadas, efetuaÍ a
retenção cautelar do valor da multa antes da mnclusâo do procedimento adminiskativo.

CúUSULA DÉclMA SEGUT{DA - DA RESCISÀO - A inexecuçào total ou parcial do pÍesente Conkato ensejará a sua
rescisão, com as mnsequências contratuais e âs previstas em lei ouregulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimolemênto imputável à contntada - O mntratante poderá rescindir administrativamente, o
presente Contralo nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à conbatada direito a

Item DescÍiÇâo Grau lmidôndt

1
úecutar íoÍnecimento incompleto, palialivo, provisoÍio coÍno por c€ráteÍ permanente, ou
deixaÍ de píovideÍrciar recomposiÇáo mmplementar.

2 Pôr Oconênciâ

2
Fornecer informação Éíidâ de ÍoÍnecimento ou suhstituir material licilado por outro de
qualidade infeíioí.

2 PoÍ omrrência

3
Suspender ür interompêr, salvo motivo de íoíça maioÍ ou caso foÍtuito, 6 bmecimento6
contratados.

ô
PoÍ dia e por tarefa
desiqnada

4 Utilizar 6 dependências da ContÍatante para fns diveÍsos do objeto do contÍato. 5 Por Ocorrência

5
ReoJsar a exeqrção de fomecimento dêteminado pela Fiscalizaçtu, sem molivo
justificado. 5 Por Oconência

6
PeÍÍnitir situação que cíie a pGsitÍlidade de c€usar ou que câusê dano Íisico, lesáo

coÍporal ou coasequênd6 letais.
6 PoÍ OcoÍência

7
Retkar das dependênciõ do Contratante quaisqueÍ equipamentos ou maleriais de
consumo previstG em mntralo, sem autoÍização prévia.

1
Por item

oco.ràrcia
e por

8 [4anter a documefllaçáo de habilitaçà atualizada 1

e poí
ôcôíênoâ
PoÍ iteÍn

I Cumpíir hoÍáÍio estabelecido pelo contrato ou deierminado pela Fiscalizaçâo. 1 Por OmÍrência
10 Cum9rir determin&ão da Fiscalizacâ) para contÍde de acesso de seus íuncionàrios. 1 PoÍ Ocoíência
11 Cumprir determinaÇão foÍmal ou instruÇão complementar da FiscalizaÇão. 2 Por omrrência

12
Cumprir quaisqueÍ do6 itens do conlrato e seus anêxos nâo preüstos nesta tabela de
mult6, apos reincidência formalmênte notificada pela unidade fiscalizadoía.

3
e pcr

o@rencra
Por item

13 EniÍegar a qarantia contralual eventualmenle exigida nos iermos e prâzo6 estipuladG. 1 Por dia

qualqueÍ indenizaÉo, sem prejuizo das penalidades pertinentes processo administrativo regular
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Parágrafo Segundo - O presente ContÍato podeÍá ser rescindido mnsensualmente, mediante a ocorÍência da hiÉtese
prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágraío Íerceiro - 0 presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, poÍ acordo entre as partes; reduzida a

termo no processo de licitaçáo, desde que haja conveniência para a Administração. Aítigo 79, ll da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Quarto - Este Contrato poderà ser rescindido ju;Cicialmenle nos termos da legislação processual ügente. Artigo

79. lll da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Quinto - Quando a rescisão ocorÍer com Íundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666i93, sem que

haja culpa da contratada seÍá esta ressarcida dos prejuizos regularmente mmprovâdos que houver solrido. AÍligo 79

parágraÍo I da 1ei8.666/93.

Parágrafo Sexto - A Íescisão adminishativa ou amigável será precedida de autorizaçáo esdita e fundamentada. Artigo 79

parágrafo 'lo da Lei 8.ô66/93.

CúUSULA DÉCli,lA TERCETRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - ConsütuiÍá encargo exclusivo da conkatada o
pagamento de tributos, têrifas e despesas decorÍentes da execuÉo do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas deconentes de encaÍgos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

mmerciais, deconentes da execução do Contrato. AÍtigo 71 da 1ei8.666/93.

cúusuLA DÉCtitA OUARTA - Dos REcuRsos oRCAITENTÁR|OS - As despesas decoÍrentes deste Contrato @nerão
por conta dos recursos a seguiÍ especificados: Órgão: 8000 - Secrêtaria de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo Municipal de
Saúde - Atividade: 10.302.1014.2.852 - Manutençár e Qualificaçâo da Rede Especializada de Saúde - Elemento de

oespesa: 3.3.90.30.00 - l\,lateÍial de Consumo.

CúUSULA DÉCl A oull{TA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá poÍ perdas e danos que üer â
soÍrer o contratantê, ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contratda ou de seus prepostos,

independentemente de outras cominaçoes contratuais ou legais a que estiver sujeita; nâo exduindo, ou reduzindo esta
responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contÍatante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉCIMA sExrA. DoS ACRÉ§clMoS E SUPRES§ÔES - A quantidade inicialmente contratada poderá ser
acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágraÍo primeiro do artigo 65 da Lei no 8.666/93.

CúUSULA DÊCIMA SÊflfrA . DAS ALTERACÔES - As alteraÉes, ponrentura necesúrias, ao bom, e fielcumpÍimênto do
objeto deste Contrato serão eíetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, atÍavés de Termo Aditivo,

CúUSULA OÉCl A OITAVA - DO FORO - O íoro do presente Contrato será o da comarca de GravatíPE, excluido
qualquer outro.

E, por estarem justos, e te ContÍato em quatro vias de igual teoÍ, e paÍa um só efeito legal, na
presença das testemún q

oÍr
F/MF N" 353 1,684.34

o Municipal de Saúde
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Marcio Cardim P

SHIFT COi,lÉ OE ARTIGOS PARA ESCR|TÓRIO E

APELARIÂ EIRELI ME
CONTRATADA

.laz

6523a -bq cpr:133.5Ç/.421-Vs
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