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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO LTCtTAT0RTO No 002/2022

CONTRATO FMS N," 25812022, QUE E'VIRE S' CELEBRAM O FUNDO
uutttctpat oe snúDE DE cHÁ âRANDE E A EnpREsA tNovAçAo
DISÍRIBUIDORA HOSPITA|./.R LTDA EPP, PÁRÁ OS F'IYS OUE SE
ESPECIFICA,

Ao 1o (primeiro) dia do mês de novembro de 2022, de un lado o FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE DE CHÃ GRANOE com

sede e foro em Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Cenko - Chã Grande - PE, inscÍita no
C.N.P.J./MF sob o n" 08.625.1ô2000í -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 No 1.826.812/SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuição que lhe confeÍe o ORIGINAL,

neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE. e a empÍesa lnovaçâo Distribuidora Hospitaleí LTDA EPP, inscÍita

no CNPJ sob o n' 38.4'12.815/0001.50, estabelecida à Rua Augusto Lima, n" 390 - Galpão 04 - Aldeia dos Camarás -
Camaragibe - PE, CEP: 54 792-340 neste ato representada por seu ÍepÍesentantê legal, Sr. Sr. Igor Daniel Gonçalves da

Silva, portador da Carteira Nacional de HabilitaÇão N" 06551571293, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de
Pernambum, CPF/I/F N" 093.215.444-81, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente ContÍato, cuja

cetebraÇeo é decorrente do PÍoces§o LicitatóÍio n" 0022022 - PREGÃO ELEIRÔNICO No 00í12022 - Ata de Regisko de

Preços n' 001/2022 - doravante denominado PROCESSO e que se rêgerá pela Lei FedeÍal no 8.666 de 21 de junho Je 1993,

e modificaçoes subsequentes, pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contrato; pelo estabelecido no

Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhês supletivamente, os princípios da TeoÍia Geral dos

ContÍatos e as disposrçôes de drreito privado, atendidas as cláusulas, e condiçoes que se enundam a seguir:

CLÁUSULA PRltlElRA - oO OBJEÍO - AquisiÇâo com Fomecimento PaÍcelado de Filmes digitais para radiologia, visando

atender as demandas do Hospital GeralAlfredo Alves de Lima, mnforme especiÍicações e quantidades indicadas no Anexo ll,

parte integrante deste contrato independente de transcriqão.

Parágrafo PÍimeiÍo . O pÍesente Contrato nào podêrà ser objelo de cessâo ou transferência, no todo ou em partê.

cLÁusuLA SEGUNDA. OA FINALIoADE - O obleto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades normais

do Hospital Geral Alfredo Alves de Lima.

CLÂUSULA TERCEIRA - Do PRAzo - o presente Contrato vigoraÍá até 3í de dezembro de 2022, contados a partir dê sua

assinatura, podendo ser prorrogado, nos lermos da legislação pertinente.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDICÕES DE PAGAMENIO _ Atribui.se a eSSe Contrato o valor de R$ 970 ,80
(Novecentos e setenta reais e oilenta cêntavos) ÍeÍerente ao valoÍ total do objeto previsto na Cláusula PnmeiÍa, para a

totalidade do periodo mencionado na Cláúsula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

ITET! DESCRTÇÀO

0l

FILME LASER oVE, ÍAM. mX25 CM. procêssâmento a sêco lipo oRWIEW
para impEssora CARESTREAM DRYVIEW 5700, emubionado em uma lace

acondiciooado em caira com 125 peliclhs. rêsslentes ao lÍanspoÍle de íoÍm
que manlenha a integridade do produto durante 0 amrazenamento e gaíanla a

proteÉo nas clndicões mdicadas pêlo lâbricànte lrazêndo e,\lemamênle 6
dâdos de identÍicáçáo, procedéncia, númeÍc do lote, datâ dê fabncáÉo, pra2o

devalirade ê núíneío do Registro no Minsléfio da Saüde.

Eandeja 485 40 970 80

Parágraío Primeiro - Os pagamentos serào efetuados mediante crédito em conta corÍente da contratada, poÍ ordem

bancária, em ate 30 (trinta) dias consecutivos, a contaÍ do recebimento deÍinitivo, quando mantidas as mesmas condiÉes
iniciais de habilitação e caso não haja Íato rmped(ivo para o qual tenha concorrido à contratâda.

ParágÍâío Sêgundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em conespondência com os Filmes digitais para

radiologia efetivamente entregues no mês an ao do amento

PREGÀO ELETRÔNICO NO OO1/2022

ouArÍr UNO.
Unitário Total

02
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Parágrafo TêÍcêiro - A nota Íscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo llunicipal de
Saúde de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n' '101, Centro, Châ Grande/PE.

ParágÍato Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

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

b) Certidão Negativa de Debitos Relativos a Trabutos FedeÍais, Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil:

c) CeÍtidão Negâtiva de Débitos Írabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalhoi
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduale Municipaldo domicílio ou sede dacontratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado. após a apresentação pela Contratada da nota Íiscal devidamente
preenchida e indicação do banco, agência e conta bancáÍia da empresa que Íeceberá o valor do objeto.

ParágÍaÍo Sexto - Nâo haverá, sob hipótese alguma, pagamento anlecipado

Parágraío Sétimo. Nenhum pagamento será eÍetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçào.

Esse íato não seÍá gerador de direito a Íeajustamento de preços ou à atualização monetária.

Parágrafo Dócimo. A adJudicatária nâo podeÍá apresentar nota fiscal/fatura mm CNPJ/|IIF divêrso do registrado no

Conkato.

ParágÍãÍo Décimo Primeiro - DeveÍâo estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do fete, embalagem e todos

e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhislas, previdenciáÍios, fiscais, comerciâis ou de qualquer outra natureza

resultantes da execuçào do contrato.

CLAUSULA QUINÍA - DA ATUALTzAcÀo MoNÉÍARIA. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a

confatada não tenha concorrido de alguma íorma, haverá incidência de atualizaÉo monetária sobre o valor devido, pela

vaÍiação acumúlada do IPCIüIBGE ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realizaçâo.

CLÁUSULA SEXTA. DO REAJUSTE - Não serà concedido reajuste ou coneção monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reêquilibrio emnômicofinanceiro inicial do Contrato, mediante a superveniência de Íato

imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo ô5, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da contÍatada,

cuja pretensâo deverá estar suficientemente compÍovada atravós de documento(s),

cLÁusuLA sETlríA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os Filmes digitais para radiologia adquirjdos

devêrão ser entregues no Fundo Municipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de DezembÍo, n' 145, Centro, Chã

Grande/PE, ocasião em que será procedida a conferência dos Filmes digitais para radiologia entregues, e a verificaçâo se

estâo de acordo com as caÍacterísticas e qúanlitativos descritos na Ordem deFomedmênto.

Parágrafo Primeiro: 0s Filmes digitais para radiologia deverão ser enlregues em até 05 (cinco) dias corridos a contar, e do

recebimento da Ordem de íornecimento. emitrda pelo Fundo Municipalde Saúde de Chã Grande, no horário do 07h00min as
'l3h00min.

ParágÍaÍo Sêgundo: Os Filmes digilais para radiologia serão recebidos definitivamente apôs a veriÍicação da qualidade e

quantrdade dos Filmes digitais pala radiologia e consequente tação. mediante atestado do setor responsável

PaÍágrafo Oitavo - A nota Íscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o
pagamento, será devolvida à contratada, para coneção e nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiro será

interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partiÍ da respectiva regularizaÉo.

ParágraÍo Nono . Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualqueÍ atualização.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Parágrafo Têrcêiro: O transporte, carga e a descarga dos Filmes digitais para radiologia correrão por conta da Contratada,

sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao Fundo l\4unicipal de Saúde de Châ Grande.

Parágraío Quarto: O recebimento provisório ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da ContÍatada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do conlrato.

Parágraío Quinto: A Contratada ficará obngada a trocar os Filmes digitais paÍa radiologia que virem a ser Íecusado por não

atender à especificaÇâo do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à administração or importe

na relevância das sanÇôes previstas na legislação vigente. O prazo para êntrega do(s) novo(s) Filmes digitais para

radiologia seÍá de até 24 (vinte e quatro) horas contadas em dias útêis, a contar da notiÍicação à contratada, às suas
custas, sêm pÍejuizo da aplicaçào das penalidadês.

ParágÍaÍo Sêxto: Os Filmes digitais para radiologia serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de
responsabilidade do Íornecedor beneficiáno os padrôes adequados de segurança e qualidade, cabendolhe sanar quâisquer

irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Sétimo - Será designado o seÍvidor Jairo AmoÍim Paiva. l\,latricula 494434, Secretário Municipal de Saúde, como

GESTOR DO CONTRATO e a servidora José Bernardino dos Santos, matricula 344604, Técnico em Raio X, como FISCAL

DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e Íiscâlização da entrega dos Filmes digitais para radiologia, anotando

em registro pÍóprio todas as ocoÍrências relacionadas à execução e deteÍminaÇão, tudo o que for necessárjo à regularização

de falhas ou defeitos observados na execuçào do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem

incumbe avaliâr se a subconkatação cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regulaídade fiscal e trabalhista

necessários à execução do objeto.

Parágrafo PrimeiÍo - A Contratada, na execução do contrato, sem prquizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar parte do obieto deste termo de reíerência, até o limite máximo de 30%, com prévia autorizaÉo do Fundo

i/unicipalde Saúde.

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

peíeita execução contratual. cabendo-lhe realizaÍ a supervisão e coordenação das atividâdes da subcontratação, bem como

respondeÍ perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçoes contratuais conespondentes ao objeto da

subcontratação.

CúUSULA NONA - DAs oBR|GACóES DA CONÍRATADA - É responsabilidade da CONTRATADA a execuçâo objeto

contratual em estreita observância da legislação vigente para contrataçoes públicas, as especificaÉes técnicas contidas 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
indicações refeÍentes à maÍca/fabricante, ficando sujeita à multa estabelecada no contÍato, bem como às prescÍi@s
da Lei das Licitaçtes e Contratos Administrativos, respondendo pelas consequências de sua inobservânciâ tolal ou
parcial;

b) Manter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatjbilidade mm as obÍigaçóês assumidas,

com as condiçÕes de habilitação e quâlificação exigidas no Termo deReÍerência;

c) Atender ao chamado e/ou à correção do deÍeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Nâo realização

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

d) AceitaÍ, nas mesmas condiçoes de sua proposta, os acréscimos ou supressões do fomecimento ora @ntratado,
que poÍventura se fizerem necessários, a critéÍio da Contratânte;
e) Assumrr integÍâl responsabilidade sobre extravios ou danos ocoÍridos no transportê dos obietos, qualquer que seja
sua cauSa:

f) ComunicaÍ, poÍ escÍito. à Contratante, qualquer Íato extraordinário ou anormal que o@rrer no fomecimento do

objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decoÍrentes de uma eventual substituição do objeto, em caso de reposição do
mesmol
h) PÍestar esclaÍecimentos ao Con te. qú o solicitado, no que for referente à entrega e a quaisquer
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ocorrências relacionadas aos Filmes digilais para radiologiai
i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a terceiros no Íornecimento
ora ajustado, nâo excluindo ou reduzindo tal responsabilidadê à frscalização ou ammpanhamento realizado pela

Contratantei
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos mm encargos previdenciários e obÍigaçôes sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus empÍegados não
manterão nenhum vÍnculo empregaticio com o MUNICIPIO;
k) Responsabilizarse por todos os encargos fiscais e mmerdais resultantes destacontrataçâo;

U Responsabilizar-se pelo Transporte dos Filmes digitais pâra radiologia objeto do presente Contrato, e todos os

ônus, relativos ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entÍega no local de destino, bem como
cumprir. as normas adequadas relativas ao transporte dos Filmes digitais para radiologia objeto do presente termo;
m) Entregar os Filmes digitais para radiologia acondicionados de forma adequada garantindo sua integridade fisica;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer nalureza em decoÍrência de descumprimento
de qualquer cláusula ou condiçào do contrato dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;

o) Observar ngorosamente todas as especiÍicações gerais, que originou êsta contrataçáo e de sua propostai
p) Manter número telefônico e e-mail âtualizados de escritório ou firma para contato e intermediaçao junto à

contratante:
q) A Contratada deverá ser responsavel por vicios ou deÍeitos de fabricaçáo, bem como desgastes anormais dos
Filmes digitars para râdiologia. suas partes e acessórios, obrigando-se a substituir os elementos defeituosos, sem
ônus à adminiskação

CLÁUSULA oÉCIMA - 0AS OBRIGACÓES DO CONTRATANTE - Sâo obrigaÇoes do Fundo Municipâl de Saúde de Châ
Grande:

a) Receber o objeto nas condiÉes estabelecidas neste Contrato;

b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificaÉes constantes no Termo de Referência e da
proposta para Íins de aceitaÇão e recebimento definitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçoes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto foÍnecido
para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) A6rompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaÉes da Contratada através de servidor responsável designado;

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor conespondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Conkato;
f) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obÍigaÉes contratuais;
g) A Adminrstraqão não respondera poÍ quaisquer compÍomissos assumidos pela Contratada com tercêiros, ainda
que vinculadas à execuÇão do contÍato, bem como por qúalquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada. de seus empregados. prepostos ousuboÍdinados.

cLÁusuLA DÉctMA PRIMEtRA - DAS PENALToADES - Com fundamento no Art. 7" da Lei Federal n." 10.520120,) 2. ficaú)
impedido de licitar e contratar com a AdministraÇào Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multâ

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

a) Apresentar documentaçáo falsa,

b) Ensejar o retardamento da execuçâo do objeto;
c) Falhar na execução do contrato;

d) Nâo assinar a Ata de RegistÍo de PÍeços e Contrato no prazo estabelecido;
e) ComportaÊse de modo inidôneo,

Í) Não mantiver a proposta,
g) oeixar de entregar documentação exigida no certame;
h) Cometer fraude fiscal;

i) Fizer declaração falsa.

PaÍágraÍo Primeiro - Para condutas descritas nas alineas "a', "d','e', "f', "9"; 'h" e'i', sêrá aplicada multa de no máximo

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

Parágrafo Segundo - O retardamento da execução previsto n linea "b , estará configurado quando a Contratada
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a) Deixar de rniciar, sem causa justiÍicada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data constante
na ordem de fornecimento.

b) Deixar de realizar, sem causa justiÍicada, as obrigaçôes definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos ou poll0
(dez) dias intercalados.

Parágraío TeÍcêiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de lalha na execução do contrato, de que trata a
alinea "c-. o valor relativo às multas aplicadas em razâo do ParágÍaÍo Sexto.

PaÍágrafo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subitem "c" estará configurada quando a Contratada se
enquadrar em pelo menos uma das situaçoes prevrstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta cláusula, respeitada a
graduaçào de infraçôes conÍorme a tabela '1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

GÍau da lnÍíação Pontos da lnfÍaÇão
1 2

2 3

3

4 5

5 I
6 10

ParágÍafo Quinto - O comportamento previsto no ParágraÍo Quarto estará configurado quando a Conkatada êxecutar atos
tais mmo os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágraÍo único, da Lei no 8.ô66/1993.

ParágÍafo Sexto - Pelo descumprimento dâs obrigaçóês contratuais, a Administração aplicará multas confoÍme a graduação

estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

Grau Correspondência
1 0,270 sobre o valor da ordem de fornêcimento a que se reÍere o descumprimento da obrigação

0,4% sobre o valor da oÍdem de Íornecimento a que se refere o descúmprimento da obrigaÉo2

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

4 '1,ô% sobre o valor da ordêm de fornecimento a que se refere o descumpÍimento da obrigação

5 3.2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão.

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

Item 0êscriÇão Grau lncidência

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter
permanente. ou deixar de providenciar recomposiçâo complementar.

2 Por OcorÍência

2
Fornecer informação pérfida de fornecimento ou substituir material licitado poÍ
outro de qualidade inÍerior.

2 Por Ocorrência

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

Por dia e por tarefa
designada

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

5 Por OcorÍência

5
Recusar a execução de fornecimento deteÍminado pela Fiscalização, sem
motivo justificado. 5 Por OcorÍência

Permitir situação que cÍie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico,
lesão corporal ou consequências letais.

6 6

RetiÍar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou materiais

de consumo previstos em contrato. sem autorização prévia.
7 1

Por item e por

oconência

Chã Grande

4

6

Por Ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR. DEIXAR DE:

AV. Sõo Jo!é, n" l0l, CênlÍo, Chô Gíonde-PE, CEP 55.ô3ó-(xx) | TeleÍonê: 8l 3537-l l4O I CNPJ: I l.(N9.80ó/mOt -90
E-moil ouüdoílo@chogronde.pe.gov,bÍ | Sltc www.chogrondê.pc.gov,br



Ut ttd- lhrt.r,.
Chã Grande

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Parágrafo Sátimo - A sançâo de multa poderá ser aplicada à Contratada iuntamente com a de impedimento de licitar e

contratar estabelecida no Capú desta cláusula.

PaÍágrafo Oitavo - As infrações serão consideradas reincidentes se. no prazo de 07 (sete) dias mrridos a contar da

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

correspondentes. sem prejuizo da rescisâo mntratual.

PaÍágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administraüvo de Aplicaçâo de Penalidade -

PAAP, devendo ser observado o disposlo no Decreto Estadual n" 42.191/20'15 e no Decreto Estadual n" /9.948/2017.

ParágraÍo Dêcimo - A cÍitério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontâdo do pagamento a ser

eÍetuado ao contÍatado.

PaÍágraío oécimo PÍimeiÍo - Após esgotados os meios de execuçáo direta da sanção de multa indicados no ParágraÍo

Décimo acima, o conlratado seÍá notificado para recolher a importância devida no prazo de '15 (quinze) dias, contados do

recebimento da comunrcação oÍicial.

ParágÍafo Décimo Segundo - DecoÍrido o pÍazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o @ntratante encaminhará a multa

para cobrança iudicial.

Parágrafo Décimo TeÍceiro - A Administração poderá, em situaçôês excepcionais devidamente motivadas, efetuar a

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

CLÁUSULA DÉC|MA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do presente Contrato ensejará a sua

rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ouÍegulamento.

ParágÍaÍo Primeiro - lnadimolêmonto imputável à contÍatada - O mntratante poderá rêscindir administrativamente, o

presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei 8.6ô6/93 sem quê caiba à conkatada direito a

qualquer indenizaÇão, sem prejuizo das penalidades pertinentes em processo administrativo Íegular.

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

ParágraÍo Terceiro - O presente Conkalo poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entÍe as partes; Íeduzida a
termo no processo de licitaçâo. desde que haia mnveniência para a Administraçao. Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

ParágÍaío Quarto - Este Contrato poderá ser rescandido judicialmente nos termos da legislação processual vigente. AÍtigo

79. lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a rescisào ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que

haja culpa da conkatada será esta ressarcida dos prejuizos regularmênte comprovados que houver sofrido. Artigo 79

parágrafo 2" da Lei 8.666i93.

1
Por item

ocoÍrência

por

I CumpÍir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FiscalizaÉo 1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinação da Fiscalização para controle de acesso de sêus
funcionários

1 Por Ocorrência

'11 Cumprir determinaÇão formal ou instruÇão complementar da FiscalizaÇão Por Ocorrência

12

CumpriÍ quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta
tabela de multas, apos reincrdéncra formalmente notiÍicada pela unidade
fiscalizadora.

3
Por item

ocorrência
e p0Í

13
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos temos e prazos

estipulados.
1 Por dia
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PaÍágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaçâo escÍita e fundamentada. Artigo 79
parágrafo 'lo da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉclMA SEGUNoA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da conratada o
pagamento de kibutos, tarifas e despesas decorrenles da execução do objeto deste Contrato.

Parágraío Único: Serão da contratada todas as despesas decoÍrentes de encargos trabalhistas, previdenciáÍios, fiscais e

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

cLÁusuLA DÉCIMA TERCETRA - DOS RECURSOS ORCAÍrlENTÁRloS - As despesas decorrentes deste Contrato
corrêrâo por conla dos recursos a seguir especificados: Orgão: 8000 - Secretaria de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo

l\.4unicipal de Saúde - Atividade: 10.302.1014.2.852 - lilanutençào e Qualificação da Rede Especializada de Saúde -
Elemento de Despesa 3.3.90.30 00 - Material de Consumo.

cLÂusuLA DÉclMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos que vieÍ a

sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de ação ou omissão. dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos,

independentemente de outras cominaÇôes contratuais ou legais a que estiver sujeita; não excluindo, ou Íeduzindo esta
responsabilidade, â fiscalização ou o acompanhamenlo pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉctMA SExtA . DOS ACRÉSC|MOS E SUPRESSÔES - A quantidade iniciatmente contratada poderá ser

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉIIMA . DAS ALÍERACÕES - As alteraçoes, porventura necessárias, ao bom, e fiel cumprimento do
objeto deste Conkato serão efetivadas na Íorma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo Adiüvo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - O Íoro do presente Conkato será o dâ comarca de GÍavatíPE, excluido
qualquer outro.

E, por estarem justos, acordados, fi presente Contrato em quatro vias de ig ual teor, e para um efeito legal,

na prêsença das testemun que também f

6az. Àp\- Oo

Silva
ALAR, LTDA EPP

CONTRAT

NO

CPF Çé3,/53 794-Ol

lgor Da

INOVAÇAO DISTCPF N" 353.431 34

Secrêtário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: I
E

c :10Q
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