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PREcÀo ELETRôNrco N. 006/2022

PRocEsso LtcrrATôRto N" ooz/2022

CONTRATO FUS N." 24412022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÂ GRANDE/PE E A EMPRESA
DISÍRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANÍI EIRELI ME, PARA
OS FI'VS QUE SE ESPECÍF'CÁ,

Aos 14 (quatolze) dias do mês de outubro d e 2022, de un lado o FUNDO ÍúUNICIPAL DE SAÚDE DE CXÃ GRANDe com

sede e foÍo em Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de DezembÍo, 145 - Centro - Châ Grande - PE, inscrita no

C.N.P.J./|\4F sob o n" 08.625.167/000í.50, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim

Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria N" 285/2017 datada em 01/08/2017, portâdor da

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

neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Distribuidora De Alimento! Cayalcanti EIRELI ME,

inscrita no CNPJ sob o n' 06.536.960/0001.57, êstabelecida à Avenida São oomingos, N" 337, São José - GaranhuníPE -
CEP: 55.295-310, neste ato representada por seu represênlante legal, Sr. Celso Câvalcanü do Nascimento, portador da

Carteira Nacional de HabilitaÉo n'02381026109, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pemambuco, CPF n'
143.310.124-68, doravante denominada CONTRATADA, paduam o presente Contrato, cujâ celebraçâo é decoÍrente do

Processo Licitatório n" 00712022 - Pregáo Eletrônico n'00612022 - Ata de Registro de Preços FlrS n'00412022 -

doravante dênominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n" 8.666 de 21 de junho de 1993, e modif,caçôes

subsequentes, pelos termos da proposta vencedoÍa, paÍte integrante deste conkato; pelo estabelecido no Edital e seus

anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-seJhes supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Conttatos e as

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

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Aquisiçâo com entrega parcelada de matêrial de limpêza e d$cartávêis
destinados ao Fundo Municipal de Saúde, Residência TeÍaÍÉutica, Centro de Atençáo Psimssocial - CAPS, Hospital Geral

Alfredo Alves de Lima ê Unidades de Saúde da Familia - USF, conforme especifica@s e quantidades indicadas no Anexo ll,

parte integrante deste contÍato independente de fanscÍição.

PaÍágrafo Primêiro . O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transÍerência, no todo ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA . DA FINALIDADE - O objeto deste Conkato destina-se ao desenvolvimento das atividades normais

do Fundo Municipal de Saúde, através do Hospital Geral AlíÍedo Alves de Lima.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - 0 presente Conkato vigorará até 3't de dezembro de 2022, contados a partir de sua

assinatura, podendo ser píoÍÍogado, nos termos da legislaÉo pertinente.

CúUSULA QUARTA - oo vALoR E CoNo|CÔES 0E PAGAMENTo - Atribui-se a esse Conkato o valor de R$ 4.425,00
(Quatro mil, quatrocêntos ê vintê e cinco íeais) referente ao valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a
lotalidade do período mencionado na Cláusula Terceira. conforme detalhamento a seguir:

ITENS - EXCLUSIVO PAR.A MICROEMPRESAS E EMPRESÂS DE PORTE 18 lllda Lei I
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PaÍaná Fado36
Palito para higiúe búcâlom madeira, €rn íoÍnato rolip c!ín 06 qn. hrdo com
25 caüinhas c(Ín 100

38 00 76,00

Sac€ria Sáo

J6é Lda
30 75,00Pano de dlào para limpeza - medindo 67x39cjn, âtuei.âdo, algodào Unidade 2,50

3038
Psno de mpa e cozinhâ - dê algodáo liso (parâ pÉto), mêdrndo 43 x 67 (,n, na

cor bíanca, 1 mo,6 alqodáo.
Íêxtl Unidade 1ô0 48,00

43
Pâpel higi&ico dê bo€ qualidádê - Íolha duph, goírâdo, picotâdo, na coÍ
bíanca, medindo 40mx10(,n, perfumado, sem Íolovo, coínposto ds libras

cduló6icas/ nafuÉ6. oxceto aoâíâs ê Daoel.

BrasileiÍo 10 Fârdo 60,10 oo\601

45
Papel Íoâlhâ rolo dê 22 cín, laÍdo com 24 í016 medindo 14 ún x 22 cm cada
íolha dupla picotada I BÍasileiro 25 FaÍdo 59,00 ursS.

58 Saco paÍa Lixo - de polieüleno. com c€pacidâde de 30 lüos, na cor prêlâ/azul, e Dokapac.k 10 Fardo 36,00 360,00
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suas condiFes devoÉo estáÍ de acordo com a ABNT. Pacole com 250

unidades

50,00 1 250.0059
Saco para Lxo - de polieljl6no, coín capacirade de 50 [fc, na cor pret azul,

suãs condicóes Dct 250 unljad€s
Dokapâd( 25 Fârdo

Parágrafo Primeiro . Os pagamentos serão eíetuados mediante cÍédito em conta mnente da contratada, por ordêm

banúÍja, em ate 30 (trinta) dias consecuüvos, a contar do recebimento deÍlnitivo, quando mantidas as mesmas condiçoes

iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorÍido à contratada.

ParágraÍo Sêgundo. Os pagamentos serão realizados integralmente, em mÍrespondência com os produtos eíetjvamente

entregues no mês anterior m do pagamento.

Parágrãfo Tercêiro . A nota Íiscal devidamente atestâda deverá seÍ apresentada na TesouÍaria do Fundo Municipal de

Saúde de Chã Grande/PE. Localizada na Avenida São José, n' 101, Centro, Chã GÍande/PE.

Parágrafo Quarto . Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certificado de RegulaÍidade do FGTS - CRF, mmprovando regularidade com o FGTS;

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

Secíetaria da Receita Federal do Brasil;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expediia pela Juíiça do TÍabalho, compÍovando â

inexistência de dêbitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduale Municipaldo domicilio ou sede dacontratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, aÉs a apresentaç5o pela ContÍatada da nota fiscâl devidamente
preendlida e indicaçâo do banco, agência e conta bancáÍia da empresa que receberá o vdor do objeto.

PaÉgrafo Sêxto - Nâo haverá, sob hiÉtese algumâ, pâgamento antecipado.

ParágÍafo Sétimo . Nenhum pagamento seÍá eíetuado à adjudicâtária enquanto pendente de liquidação qualquêr obrigaçâo.

Esse fato não será geÍadoÍ de direito a Íeajustamento de preçc ou à atualizaçáo monetária.

ParágraÍo Oitavo. A nota fscal que for apresentada com eÍÍ0, ou observada qualquer circunstância que dêsaconselhe o
pagamento, será devolvida à contratada, para coneção e nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiro será
intenompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a paÍtir da respediva regulaÍização.

Parágrafo Nono . Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contÍatada nâo gerarà) diÍeito a qualquer atualizaÉo.

Parágrafo Décimo . A adjudicatária não poderá apresentâr nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do ÍegistÍado no

Contrato.

Parágrato Décimo PÍimeiro . oeverão estar inclusos nos pregos apresentados todos os gastos do ÍÍetê, embalagem ê todos
e quaisqueí tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, pÍevidenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza
resultantes da execução do contÍato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZÁCÃO MONETÁRA . Oconendo atraso no pagâmento, e desde que para tanto, a
contratada não tenha mnconido de alguma Íorma; haverá incidência de atualizaçâo monetáÍia sobre o valor devido, pelâ

variação acumulada do lPC,{IBGE oconida entre a data final prevista paÍa o pagamento e a data de sua eíetivâ realizaçáo.

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

PalágraÍo Único - Fica assegurado o reequilibrio econômic}financeiÍo inicialdo Contrato, mediante a superveniência de fato
imprevisivel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocaÉo da contrataqa,
cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada atÍavés de documento(s).

cúusuLA sErffiA - DA EXECUCÃO OO OBJEÍO DO CONTRATO - Os produtos adquiÍidos deverão ser entÍegues no
Almoxarifado Central, localizado na Rua Joaquim José Miranda, no 19-A - l\,lano€l Simões BaÍbosa - Chã Grande - PE

----t---r-T---
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(Salão Paroquial), ocasião em que será procedida a conferência dos pÍodutos entregues, e a veriÍicaçâo se estâo de acoído

mm as caracteristicas e quantitativos descÍitos na Ordem deFomecimento.

ParágraÍo Primeiro: 0s produtos deverão ser entregues em até 03 (tr&) dias coÍ do!, e do recebimênto da Ordem de
Fomecimento, emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, no horário de 07h00min a3 í3h00min.

ParágraÍo Terceiro: 0 prazo de validade dos produtos, não poderá ser inÍerior a 12 (doze) meses contados a paÍtir da dâta

de entrega dos Íespec'tivos pÍodutos solicitados na Ordem de fomecimento emitida pelo Fundo Municipal de Sâúde de Chã

Grande.

Parágrato QuiÍto: 0 Íecebimento proüsório ou definitivo do serviço e do objeto nâo exdui a responsabilidade da Confatada
pelos prejuízos resultantes dâ incorÍeta execução do contrato.

ParágÍafo Sélimo: 06 produtos serâo Íecebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do Íomecedor

beneficiário os padÍÕes adequados de sêgurançâ e qualidade, cabendclhe sanar quaisquer iregulaÍidades dêtectadas
quando da utilizâÉo dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designâdo o servidor Jairo Amorim Paiva, SecÍetário Municipal de Saúde, matricula 494434, como

GESTOR 0O CONTRATO e o servidor Renato João dos Santo!, Diretor de AdminisfâÉo Hospitalaí, mâtricula 344611,

como FISCAL 0O CONTRATO, Íesponsável pelo acompanhamento e fiscalizaçáo da entrega dos produtos, anotando em

registro própÍio todas as omrÍênciâs relacionadas à execuçáo e determinação, tudo o que Íor necessáÍio à regularização de
falhas ou defeitos observados na execuÉo do ContÍato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCONIRATACÃO - A subcontÍatação depende de autorizaÉo prévia dâ Contrâtante, a quem

incumbe avaliar s€ a subcontrataÉo cumpre os requisitos dê qualificáçâo têcnicâ, alêm da regulaÍidade fiscâl e trabalhista
necessários à execução do objeto.

PaÍágrafo Primeiro - A Conkatada, na execução do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contrâtuais e legais,
poderá subcontratar parte do objeto deste teÍmo de referência, até o limite máximo de 30%, com prêvia autorizaÉo do Fundo
l,íunicipalde Saúde de Chã Grande/PE.

ParágraÍo Sêgundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execuçáo contÍatual, cabendo-lhe realizaÍ a supervisáo e coordenaçáo das atividades da subcontrataÉo, bem mmo
responder peÍante a Contratante pelo rigoÍoso cumprimento das obrigaçoes contratuais conespondentes ao objeto
subcontrataçã0.

cúusulA NoNA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA - É responsabilidade da CONTRAT,qDA a execuÉo
contratual em estreita observância da legislação vigente para contrataÉes públicas, as especiÍlcaçoes técnicas contidas
edital e seus anexos, bem mmo em suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigaçoes: \

a) Fornecer o objeto no prazo e na Íorma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na proposta, com
indicações referentes à marca/fabricante, Íicando sujeita à multa estabelecida no mntrato, bem como às presc,jÉês
da Lei das Licitaçoes e Contratos Adminiskativos, respondendo pelâs consequências de sua inobservância total ou
parcial;
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Parágrafo Sexto: A Conkatada ficará obrigada a trocar o pÍoduto que üer a ser recusado por não atender à especificação do

Anexo ll/Ordem de Fomecimento, sem que isto acanete quahuer ônus à administÍaçáo ou impoíte na relevância das sanÉes
previstas na legislaÉo vigente. O prazo para entÍega do(!) novo(s) produto(3) seÍá d. até 48 (quaÍenta e oito) horas

contadas em dias úteis, a contar da noüficação à contÍatada, à sua! cu3ta3, 3em prejuízo dâ aplicaÉo da3
penalidade3.

Parágrafo Segundo: 0s prodútos serão Íecebidos definitivamente aÉs a veÍifrcaÉo da qualidade e quantidade dos produtos

e mnsequente aceitaÉo, mediante atestado do setor responsável.

PaÍágrafo QuaÍto: O transpoÍte. caÍga e a descarga dos produtos coÍrerão por conta da Contratada, sem qualqueÍ qlstô

adicional solicitado posteriormente ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande/PE.
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b) iranter-se, durante toda a vigência e exeo,rção do contrato, em compaübilidade com as obriga@s assumidas,
com as mndi@s de habilitação e qualificaçáo exigidas no Termo deReÍerência;

c) Atender ao chamado e/ou à mneção do defeito dentÍo do prazo estabelecido neste instrumento. A Não realização
dentro do prazo, a ContÍatada estaÍá suieitâ à multa estabelêcida nocontÍato;
d) Aceitar, nas mesmas mndi@s de sua proposta, os acÍéscimos ou supressÕes do fomecimento ora contratado,
que porventura se fizerem necessários, a critêrio daContratante;

e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocoridos no transporte dos objetos, qualquer que seja
sua causa,

0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraordináÍio ou anormal que ocorrer no fomecime.to do

objeto conkatado;
g) Arcar com todas âs despesas deconêntes de uma eventual subíituiçâo do objeto, em câso de rêposição do

mesm0i
h) PrestaÍ esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for referente à ênbêga e a quaisquêr

oconências relacionadas aos produtos,

i) Assumir integral responsabilidade pêlos danos eventuais causados à contratante ou a terceiros no Íomecimento

ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal Íesponsabilidade à fscalização ou acompanhamento realizado pela

Contratante.
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos mm encargos previdenciários e obrigâções sociais prêvistos na

legislaÉo social e kabalhista em vigor, obÍgandese a saldá-los na êpoca própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vinculo empregaticio com o MUNIC|PIO.

k) Responsabilizarse por todos os encârgos fiscâis e mmerciais resultanles destacontrahçe).
l) Responsabiliza Fse pelo Transpoíte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao

fomecimento, inclusive írete, desde a origem até sua entrega no local de destino, bem como cumpíir, as normas

âdêquadas relâtivâs ao transpoíle do produto objeto do presenle termo;

m) Entregar o produto acondicionado de Íorma adequada gârantindo sua integridade Íísica;

n) RêsponsâbilizaÍ-se poÍ quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorência de descumprimento

de qualquer cláusula ou condiçtu do conbato, dispositivo lêgai ou rêgulamento, por sua partel

o) ObsêrvaÍ rigoÍosamente todas as espedficaÉss gerais, que originou esta contratação e de sua propostal
p) Manter númeÍo telefônico e e-mail atualizados de escritôrio ou firma para contato e intermediaÉo junto à
contratante.

CúUSULA OÉClfrA - OAS OBRIGACÔES DO CONTRATANTE - São obÍigaçóes do Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande/PE:

a) Receber o obieto nas condi@es êstabelecidas neste Contrato.

b) Verilicar a coníormidade dos bens recebidos com as especiÍicaçoes constantes no Termo de Reíerênciâ e da
proposta para fins de aceitação e recebimento definitivo.
c) Comunicar à Contratada, por escrito. sobre lmperfeiçoes, falhas ou inegularidades verificâdas no objeto fomecido
para que sejâ substituido, reparado ou corÍigido.
d) Acompanhar e fscalizar o cumprimento das obrigaçoes da ContÍatada através de servidor responsável designado.
ê) Eíetuar o pagamento à Contratada no valor conespondente ao Íomecimento do objeto, no prazo e Íorma
estabelecidos nesle Contrato.

0 Fomecêr atestado de capacidade tecnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigaçôes mntratuais.
g) A Adminisbação nâo responderá poÍ quaisquer compromissos assumidos pelâ Confatada mm terceiros, ainda
que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a teÍceiÍos em deconência de âto da
Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cúusuLA DÉclirA PRIÍúEIRA - DAS PENALIDAOES - Com fundamento no Art. 7" da Lei Federât n." 10.520/2002, Íicará
impedido de licitar e contÍatar com a Adminiskaçãr Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multa

a) Apresentar documentaÉo falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Falhar na execução do contÍato;
d) Não assinar a Ata de Registro de PÍeços e Contrato no prazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;

de ate 30% (trinta poÍ cento), do valor estimado para ARP e demais cominâFes legais, nos seguintes casos:
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0 Não mantiver a proposta;

g) oeixar de entregar documentação exigida no certame;

h) Cometer ÍÍaude fiscal;

i) Fizer declaração Íalsa.

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

30% (trinta por cento) do valor do conkato.

ParágraÍo Segundo - O retardamento da execução pÍeüsto na alinea "b', estará mnfigurado quando a Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justifrcada, a execuÉo do contrato, apos 07 (sete) dias, contados da data constante

na oÍdem de fornecimento:

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obriga@s defnidas no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 10

(dez) dias intercalados.

PaÍágraÍo Terceiío - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execuÉo do mntrato, de que trata a

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

Parágrafo QuaÉo - A falha na execução do contrato prevista no subitem "C estará mníigurada quando a Contratada se

enquadrar em pelo menos uma das situaçoes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta cláusula, rêspeitada a
graduação de infra@s conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA ,1

Grau da lnÍÍação Pontos da lnÍração
1 2

2 3

3 4

5

5 I
6 10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no PâÍágraÍo Quarto estará coníigurado quando a Contratada executar atos

tais como os descritos nos artigos 92, parágÍaÍo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n" 8.666/1993.

ParágraÍo Sêxto - Pelo descumprimento das obÍigaçoes mntratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduaçáo

estabelecida nas tabelas s€guintes:

TABELA 2

TABELA 3

Grau Conêspondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de íornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇao

2 0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação

3 0,8% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumpÍimento da obrigaÇão

4 1,6% sobre o valor da ordem de Íomecimento a que se relere o desomprimento da obrigaÇáo

5 3,2% sobre o valor da ordem de íomecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÇão

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

Itêm Grau lncidência
Executar fomecimento incompleto, paliativo, provisorio como por caráter
oermanente, ou deixar de Droüdenciar recomposiÇão comolementar.

1 2 Por oconência

2
Fornecer informação Érfida de íomecimento ou substituÍ material licitado por

outro de qualidade inferioÍ.
2 Por oconência \

Suspender ou inteÍromper, salvo motivo de força maior ou caso toítuito, os
fomecimentos contratados.

6
tare$Por dia e por

desiqnada

tt,/E

Chã Grande

4

Descricão

3
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PARA OS ITENS A SEGUI EIXAR DE:

Parágrafo Oitâvo - As infÍaçoes serâo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias conidos a contar da

aplicação da penalidade, a ContÍatada cometer a mesma iníÍaÉo, cabendo a aplicação em dobro das multas

conespondentes, sem preiuizo da Íescisãc contratual.

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

PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual n0 42.191/2015 e no Decreto Estadual no 44.948/2017.

Parágrafo Décimo - A critéÍio da autoridade mmpetente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a seÍ
efetuado ao conkatado.

PaÍágrafo Décimo P mêiro - Apos esgotados os meios de execuÉo direta da sanção de multa indicados no Parágrafo

Décimo acima, o mntratado será notificado paÍa recolher a impoÍtância devida no pÍazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da comunicação ofi cial.

Parágrafo Décimo Sêgundo - DecorÍido o prazo previsto no ParágraÍo oécimo Terceiro, o contratante encaminhará a multa
paÍa cobrança judicial.

PaÍágÍaÍo Décimo TeÍceiro - A AdministÍação poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a
retençâo cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

CúUSULA OÉCIMA SEGUNOA - DA RESCISÃO - A inexecuçào total ou parcial do pÍesente Contrato ensejará a sua
rescisáo, com as consequências contÍatuais e as previstas em lei ou regulamento.

ParágÍafo Primêiro - lnadimolemênto imoutável à contratada - O contratante poderá rescindir administrãtivamente, o
presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e /Vll da Lei 8.666/93 sem que caibâ à contratada direito a
qualquer indenização, sem pÍeiuizo das penalidades peÍtinentes em processo administraüvo regular.

4
Utilizar as dependências da Conkatante parâ fins diversos do objeto do
mnhato.

5 Por OcorÍência

Recusar a exeflrçfu de fomecimento determinado pela Fiscalizaçáo, sem
motivo iustificádo.

5 Por oconência

Permitir situação qúe crie a possibilidade de causaÍ ou que cáuse dano Íisim,
lesão corporal ou consequências letais

6 Por oconência

RetiÍar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou materiais

de @nsumo pÍevistos em @ntrato, sem autorizaçáo prévia.
1

Por item e por

omÍTencla

1
e porPor item

omrrênciâ
I Manter a documentaçâo de habilitação atualizada

1 Por oconênciaô Cumprir horário estabelecido pelo conkato ou determinado pela Fiscalização.

1 Por Oconência10
Cumprir deteÍminaçtu da FiscalizaÉo para contÍole de acesso de seus

funcionários.

211 Cumprir determinaÇáo íormal ou instruÇão complementar da Fiscalizaçáo

12

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

tabela de multas, âpós reincidência formalmente notificada pela unidade

Íiscalizadora.

3
o@rrenoa
PoÍ ibm e pcr

1 Por dia'13 Entregar a garantia mntratual eventualmente exigidâ nos termos e prazos

estipulados.

ParágraÍo Segundo - 0 presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, medianle a ocorrência da h

pÍevista no inciso XVll do anigo 78 da 1ei8.666i93.
SE

AV. Sõo José, n" lol, Cenho, Chô GÍonde-PE, CEP 55.ô3ó-q)O
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Parágrafo Sétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada iuntamente com a de impedimento de licitar e
contratar estabelecida no Capul desta cláusula.

5

6

7

Por Oconência



Chã Grande
tl*. ,1u.. #,tt"tu

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Parágrafo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes; reduzida a
termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Adminiskação. Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo QuaÉo - Este ContÍato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação pÍocessual ügente. Artigo

79, lll da 1ei8.666/93.

Parágraío Quinto - Quando a rescisão oconer com tundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que

haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prejuizos regularmente mmprovados que houver soÍÍido. AÍtigo 79
parágraÍo 2o da Lei 8.666/93.

ParágÍaro Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será pÍecedida de autorização escrita e Íundamêntâda. Artigo 79
parágrafo lo da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉcl A TERCEIRA - DAS OESPESAS 0O CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da mntratada o
pagamento de tributos, taíÍas e despesas deconentes da execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas deconentes de encâÍgos trabalhistas, previdênciários, fiscais e

comeÍciais, deconentes da execuçâ) do ConlÍato. Artigo 7'l da 1ei8.666/93.

CúusuLA DÉclÍrlA QUARTA - Dos RECURSoS ORCA ENTÁRPS- As despesas deconentes destê Contrato conerâo
por conta dos recursos a seguir especificâdos: qgão: 8000 - SecÍetaria de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo Municipal de

Saúde - Atividade: 10.302.1014.2.852 - Manutençáo e Qualificação da Rede Especializada de Saúde - Elemento de

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

CúUSULA oÉcl A aUINTA - DA RESPONSABI LIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos que vier a
sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de ação ou gmissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos,

independentemente de outras cominaçoes contratuais ou legais a que estaver sujeita; não exduindo, ou reduzindo esta

responsabilidade, a fiscalização ou o ammpanhamento pelo contÍatante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

CúusuLA DÉctMA SExtA. OOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÓES - A quantidade inicialmente contratada poderá ser
affescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do aÍtigo 65 da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÊTlÍrlA. DAS ALTERACOES - As alterações, poNentura necessárias, ao bom, e fielcumpÍimento do

objeto deste Contrato serão eÍetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de TeÍmo Adiüvo.

CúUSULA DÉCltiA OITAVA - OO FORO - O foro do presente ContÍato seÉ o da comarca de GravatíPE, excluido
qualquer outro.

E, por estarem justos, e firmam o Contrato em quatro üas de igual teor, e para um só efeito legal, na
presença das testemunhas Jambém a

m Celso Cavalcanti do Nasci
DISTRIBUIDORA DE ÂLIiTENTOS CAFNO

Municipal de Saúdê ilE
CONTRATADA

NOiIE:
CPF {?7. 581-a2,1'7 7

TESTEMUNHAS:

10? Çot $o .6s

CONTRATANTE
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