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FIJNDO MUNICIPAL DE SAUDE

pnecÃo elernôHtco N" oll,u2o22

PRocEsso LtctrATóRto N" ooí2022

CONTRATO FMS N." 261/2022, QUE EÍVIRE SI CETEBRAM O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE cHÀ GRANDE E A EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME,
PÁRÁ OS FI,VS QUE SE ESPECIFICA,

Ao 10 (primeiro) dia do mês de novembro de 2022, de un lado o FUNDO ÍúUÍtllClPAL 0E SAÚoE OE CHÂ GRANDE com
sede e íoro em Pemambum, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrita no

C.N.P.J./MF sob o n0 08.625,í671000Í.í1, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim

Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria N0 28512017 daleda em 01/08/2017, portador da
Carleira de ldênüdade No '1.826.81ZSSP/PE, CPF n0 353.431.684-34, no uso da atribui@o que lhe conÍere o ORIGINAL,
neste ato denominado simplesmente COi{TRATAI'ITE, e a empresa Distribuidora de Produto! Agre§te Íúeridional LTDA
ME, inscrita no CNPJ sob o n' /[0.&76.26l/0(x)í-$, estabelecida à Rua Sargento Silvino Maoêdo, No 03, São José -
GaÍanhuns/PE - CEP: 55.295-280, neste ato íepresentada por sua represenlante legal, SÉ. Raissa Rabelo FeÍreira,
portadora da Carteira de ldentidade N" 4.N7.2254, expedida pela Secretana de DeÍesa Social do Estado de Alagoas,

CPF/tlF No 136.619.254-07, doravante denominada COI{TRATADA, pactuam o pÍesente Conkato, cuja celebraçáo é

decoÍíente do Procêsso Licitatório no 00í2022 - Pregão Eletrônico tf to4ruAl - Ata de Registro de Preços no

U4mn - doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n0 8,666 de 2'1 de Junho de 1993, e

modificaçôes subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contralo; pelo estabelecido no Edital

e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicandose-lhes supleüvamente, os principios da TeoÍia Geral dos

Contratos e as disposiÉes de direito pÍivado; atendidas as cláusulas, e condiçôes que se enunciam e seguiÍ:

CúUSULA PRltlElRA - DO OBJETO - Aquisição de Equipamentos ds Protêçâo lndividual (EPl's) e Acool 70%, a ser
utilizado pelos profrssionais de saúde do Município de Châ Grande no eníêntâÍnento da emergência de saúde pública de
impoÍtância intemacional deconente do coonavírus, conÍorme especifica@es e quantídades indícadas no Anexo ll, parte

integrante deste mntrato independente de transcriçâo.

PaÉgrafo Primeiro . 0 pÍesente ContÍato não poderá ser objeto de cessâo ou transÍerência, no todo ou em paÍte.

CúUSULA SEGUIIDA . DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das medidas para

enÍrelamento da emergência de saúde pública de importância intemacional decoÍente do coonavírus responsável pelo surto

de 2019, e do Decreto Legblativo no 195, de 14 de ,aneiro de 2021.

CúUSULA TERCEIRA - OO PRAZO - O presente Conúato vigorará até 31 do dozombro do 2022, contados a partir de sua

assinatuÍâ, podendo ser pronogado, nos termos da legislaçao pertinente.

CúUSULA QUARTA - DO VALOR E CONOICÔES DE PAGAÍúE}iTO - Atribui-se a esse conrrato o valor de R$ 16.555,00
(Dezesseie mil, quinhqntoE e cinquonta s clnco roais) referente ao valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para

a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conÍorme detalhamento a seguir:

EXCLUSNO PARÂ MIC

Valore3 (Ri)
ITÉM DEscRrÇÃo côorco ouAitT ut{0.

Uni6rio Íot.l

8R026S943 Ulms 2 650.005 .3001
Áhool Eülioo, Tipor hidrabdo, teor dcoólico: 70% (/o'GL),
&í6entaÇâo: oel, Írasao 1 .000ML

02 Àlcool êtlico, hidrdtâdo, 70% Í70"G1), liquido, f.asco 1 .000M1 BR02ô9941 1 000 L tros 5,30 5.300,00

10

Óorbs de Fstêçáo indMdud, aínaÉo €Ín 8ço revGüdo de
polipíl0l€íro, l€ítê em acrllico tansparenlê, incoloÍ. a|b
embaçante, {uste e egulagem laterd, e§eíe§zârel a tio, tanEíüo
único.

8R0362345 50 iJnd 3.50 175.00

13

Toucá dêscaílável uso hostitdar, náo tecijo '10016 politropleÍo,
com elásüco em toda volta, sem coí, cerca de 60 gL/m2, único,

dsscartá'r€I, hipoals§60ica, atüica. inodora, unissex, embalag€m
1m unidade§.

BRô428622 50 Pacote 880 440 00

Frasco 500 ml - boÍriÍador s0íay - em pláslico trânspareote coín 8R0279E95 +lod 290 145.00

500
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válvulâ boírÍâdor home spÉy
16 Frasco 5Cl0 ML (em dástico tÍansparente com vávula pump para qel) 8R0279900 50 Und 2,90

17
oispensêr Álc@l Gel Com Reseíl./a6rb Velor {Cêpacirâde em

volume: 800 ml; Mabriâl: PIástíro; Tipo de inslálqâ: Oe parede).
50 Und 23.00

ÍTEH.

Paragrôío Prim€iro. Os pagementos serão efetuados mediante crédito em @nta conente da contratada, por oÍdem

banúria, em eté 30 (trinla) dias consecutvos, a contrr do ccebimento definitivo, quando mantidas as mesmas condiçoes

iniciais de habilitação e caso náo haiâ fato impeditivo para o qual tenha conconido à contratada.

PaÉgla{o Segundo. Os pagamentos seráo Íealizados integralmente, em mnespondência com os godutos eíetivamente

entregues no mês antenor ao do pagamento.

Parágrafo Terceirc . A nota fiscal devidamente atestada deverá ser âpresentadâ na Tesouraria do Fundo Municipal de

Saú& de Châ Grande/PE, Localizada na Avenida Sao José, n' 101, CentÍo, Chã Grande/PE.

Parágrafo Quarto - PoÍ ocasião do pagamento a contratada deverá apresentari

a) CertiÍicâdo de RegulaÍidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;

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

Secrelaria da Receita Federal do Brasil:

c) Cerlidão Negative de oébitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

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

PaÉgaÍo Quinto - O pagamento seÍá realizado, após a apresentarÉo pelã Contratada da nota fiscal devidarnente
preenchida e indicagão do banco, agência e conta bancária da empresa quê recêberá o valor do objeto

ParágraÍo Soxto . Nâo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Parágnío Sétimo . Nenhum pagamento seÉ efetuado à adjudicatária ênquanto pendente de liquidaçao qualguer obriga@.
Esse fato não será gerador de direito a Íeaiustamento de preços ou à atualizaçâo monetária.

PaÉgraío Oitavo . A nota fiscal que foÍ apresêntada com eÍÍo, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o
pagamento, será devolvida à mntÍatada, para mrÍeção e Í)esse c6o o prazo previsto no parágrafo primeiro será

intenompido. A contagem do prazo previsto para pagamênto será iniciada a paÍtiÍ da respectiva ÍegularizaÉo.

ParágÍaío Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarâo direito a qualquer atualização.

Parágraío Dócimo . A adiudicâtária não poderá apÍesentar nota fiscal/Íâturâ com CNPJ/MF diverso do registÍado no

Contrato.

Parágrafo Décimo Primoiro - Deverâo eslar inclusos nos preços apresentâdos todos os gastos do frete, embalagem e todos

e quaisqueÍ tributos, seJam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza

resultantes da execução do contrato.

valorer (R§)

Íotál
ITEIi oEscRrÇAo cóDGo OUANT UNO.

Unitário
Âventsl HosFitdEr, material: polipropileno, gíãnatrrar cerca de 40

G/CM2. conponenter tras para fraçáo, caraderiíica adídood:

manaa lonoa, DUnho eláslico. imDeÍmêâ€|, esleÍilidade: uso único.

23 8R0473361 500 tJnd 360 1.800,00

24
Awntal Hospitalar, capote ciúígico, SMS, único, coíca de 60 G/CM2,

com coÍ. mânqa lmqâ, êst&il. uso únho.
8R0434397 500 Und 9,50 4.750,00

CúUSULA QUINTA - DA AT MONETARIA . Oconendo aúaso no pagamento, e desde que para tanto, a
contratada não tenha conconido de alguma forma; haverá incidência de atualizaçâo monetária sobre o valor devido, pela

variaçáo acumulada do IPCI|/IBGE ocorÍida entÍe a data Íinal prevista paÍa o pagamento e a data de sua efetiva realizaçà1.

cúusulA sExÍA - Do REAJUSTE - Não s€rá concedido reaiuste ou coneçâl naao do Contrato

145,00

1 150,00
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Parágnfo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a superveniência de fato

amprevisível nos termos e Íorma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocaçâr da contÍatada,

cuja pretensão deveÉ estar suíicientemêntê comprovada através de documento(s).

cúusuLA sFÍlMA - DA EXECUCÁo DO oBJETo DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deverâo ser entregues no
Fundo Municipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de DezembÍo, n' 145, CêntÍo, Chã Grande/PE, ocasião êm que será
pÍocedida a confeÍência dos produtos entregues, e a verificação se estão de acordo com as caracteristicas e quantitativos

descritos na Ordem deFomecimento.

Parágrafo PriÍneiro: Os prcdutos deveÍão ser entregues em até 05 (cinco) dia! conidos a contar, e do recebimento da
OÍdem dê íomêcimento, emitida pelo Fundo lvunicipal de Saúde de Châ GÍande, no horário dê 07h00min as í3h00min.

ParágraÍo Sêgundo: Os produtos seÍão recebidos definitivamente aÉs a verificaÉo da qualidade e quantidade dos produtos

e consequênte acêitr,.ão, mêdiante atestado do setor responsável.

Parágrafo TêÍceiro: 0 prazo de validade dos produtos, não poderá ser inÍerior a 06 (seis) meses contados a partÍ da data de

entrega dos respecÍvos produtos solicitados na Ordem de fomecimenlo emilida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande.

PaÍágrafo Quarto: O kansporte, carga e a descarga dos produtos conerão por conta da Contratada, sem qualquer custo

adicional solicitado posteriormente ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande.

Parágrafo Quinto: O recebimento pmvisóÍio ou defrniüvo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da inconeta execuçáo do contrato.

Parágrafo Sátimo: 0§ produtos serão recebidos de modo imediato e deÍinitivo, sendo de responsabilidade do fomecedor

beneficiário os padrÕes adequados de seguranp e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidades detectadâs
quando da utilizaçâo dos mesmos.

Parágrafo Oihvo - Será designado o servidor Jairo Amoíim Paiva, lrafícula 494434, SecretáÍio Municipal de Saúde, mmo
GESTOR DO CONTRATO e a seívidoÍa babella ilayara . do Sousa ilacôdo, matrícula 944595, CooÍdenadora de

Enfermagem, como FISCAL DO COi{TRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos,

anotando em registro póprio todas as oconências relacionadas à execução e deteÍminação, tudo o que Íor necessário à

requlanzação de Íalhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

cúuSULA OITAVA - DA SUBCOI{TRATACÃO - A submn trataçâo depende de autorizaçâo prévia da Confatante, a quem

incumbe avaliar se a subcontrataçâo cumpre os requisitos de qualiíicaÇâo técnica, além da Íegularidade fiscal e trâbalhista

necessários à execução do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,

poderá subcontratar parte do objeto deste termo de refeéncia, até o limite máximo de 300/0, com pÍévia autorização do Fundo

Municipal de Saúde.

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

perÍeita execução contratual, cabendo-lhe Íealizar a supervisão e cooÍdenação das atividades da subcontrataçâo, b€m como

responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprirnento das obriga@s conüatuais conespondentes ao objeto da

su bcontÍataçáo.

AV. Sõo Jo3é, n'l0I, Cenho, Chõ Gronde-PE. CEP 55.ó3ó-000 | Ielefone:81 3537-l l{0 I CNPJ: ll.Oa9.80ó/0001-90
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PaÉgraío Sexto: A Conkatada Íicará obrigada a trocar o píoduto que vier a ser recusado por nâo atender à especificação do

Anexo Il/Ordem de Fornecimento, sem que islo acanete qualquer ônus à administraçâo ou importe na Íelevância das sançoes
pÍevistas na legislaçâo vigente. O prazo para entrêga do(s) novo(s) produto(s) Bêrá ds ató 24 (vintê o quatro) hoÍas
contadas em dia! útêis, a contar da notificação à contratade, às suas custas, sem píejuízo da aplicação das
penalidades.
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CúUSULA NOiIA - DAS OBRIGACÔES OA COi{TRATADA - É csponsabilidade da CONTRATADA a execução objeto

conúatuâl em estreita obseÍvância da legislaçáo vigente para contrata@s públicas, as especificaçoes técnicas mntidas no

editale seus anexos, bem mmo em suas propostas, assumindo integralmente as seguinles obrigações:

a) Fomecer o objeto no prazo e na Íorma de entrega estabelecidos no Termo de ReÍerência e na proposta, com
indicações refeÍentes à maÍcaifabricante, ficândo sujeita à multa estabelêcida no contrato, bem como às prescriçôes

da Lei das LicitaÉes e Contratos Administrativos, Íespondendo pelas consequências de sua inobseívância total ou
paÍcial;

b) lranteÉse, durante lode a vigência e êxecuçâo do contÍato, em compatibilidade com as obrigaÉes assumidas,

com as condi@s de habilitação e qualificaçâo exigidas no Termo deReÍeÍência;

c) Atender ao chamado e/ou à coneção do deÍeito dentro do prazo eslabelecido neste instrumento. A Não realização

denko do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida noconhâto;
d) Acêitar, nas mesmas condiÉes de sua proposta, os acréscimos ou supressôes do Íomecimento ora contratado,
que porventura se fizerem necessários, a critério daConlralante;
e) Assumk integral responsabilidade sobre extavios ou danos ocorÍidos no transporte dos objetos, qualquer que seja

sua causâ;
f) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraordináÍio ou anormal que ocorer no fomecimento do

obieto contratado;
g) Arcâr com todas as despesas de@nentes de umâ eventuâl substituiçâo do objeto, em caso de reposição do

mesmo;
h) Prestar esdarêcimentos ao Contratante, quando solicitado, no quê for reÍerente à entrega e a quaisquer

ocorÍências elacionadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a terceiros no fomecimento

ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal Íesponsabilidade à fiscalizaÉo ou acompanharÉnto realizado pela

Contratante;
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdencrários e obngaFes sociâh previstos na

legislação social e trabalhista em vboÍ, obrigando-se a saldâlos na época própÍia, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vinculo empÍêgaticio com o MUNICíPlO;

k) Responsabilizar-se por todo6 os êncargos fiscais e comerciais resultantes destacontrataçáo;

l) Responsabilizarse pelo Transporte do pÍoduto objeto do pÍesente ContÍato, e todos os ônus, relativos ao

tomecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de deslino, bem como cumprir, as noÍmas

adequedas relatvas ao transpoÍte do produto objeto do prêsente teÍmo;

m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade flsica;

n) Responsabilizar-se por quâisquer multas ou despesas de qua§uer nalureza em deconência de descumprimento

de qualquer clàusula ou condiÉo do contÍato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;

o) Observar rigorosamente todas as especificaÉes gerais, que oÍiginou esta contralação e de sua pmpostal

p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediação junto à
contÍatante;

CúUSULA DÉcIÍtIA - DAS ANTE - São obíg@s do Fundo Municipal de Saúde de ChãB

Grande

a) Receber o objeto nas condiçÕes estabelecidas neste Contratoi

b) VeriÍicar a mnÍoÍmidade dos bens recebidos mm as especiÍic4óes constântes no TeÍmo de ReÍerência e da
proposta pâre fins de aceitaçáo e rêcebiÍnento definitivo;

c) ComunicaÍ à ContÍetada, poÍ escrito, sobre imperfeições, Íalhas ou iÍregulaídades veÍificadas no objeto fomecido
para que seja substituido, reparado ou conigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obígações da ContÍatada através de s€rvidor responsável designado;

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor coÍrespondente ao fomecimento do objeto, no prazo e Íorma

estabelecidos neste ContÍato;

0 Fomecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendilas às obrigaÉes mntratuais;
g) A Administração não Íesponderá por quaiquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculadas à execuÉo do contrato, bem mmo por qualquer dano causado a terceiros em deconência de ato da

ContÍatada, de sêus empregados, pÍepostos ousubordinados.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES _ COM fUNdAMENIO NO ATt, 7' dA n.' 10.520/2002, ficara

Av. Sõo Jo3é, no l0l. CenlÍo, chõ GÍondê-PE, CEP 55.63ó-m0 lleleíone:81 3537-l l/O I CNPJ: I L049.80ó/mOl -90
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impedido de licitaÍ e mntratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multa

de até 300Á (tinta por cento), do valoÍ estimado para ARP e demais cominaÉes legais, nos seguintes casosi

Parágnfo Primoiro - Para condutas descritas nas alíneas'a",'d", "e",'f,'g'; 'h'e "i", será aplicada multa de no máximo

30% (tdnta por cento) do vdoí do confato.

ParágraÍo Sogundo - O relaÍdamento da execução previsto na alinea "b', estará conÍigurado quando a Contratada

a) Deixar de iniciar, sem causa justificadâ, a execução do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data constante
nâ oÍdem de fomecimênto:

b) Deixar dê realizar, sem causa justiÍicada, as obrigaçÕes definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 10

(dêz) dias intercelados.

Parágralo TerceiÍo - Seíá deduzido do vâlor da multa aplicada em razão de Íalha na execução do contrato, de que tÍata a

alínea.c', o valor relativo às multas aplicadas em razàJ do PaÉgrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A íalha na execuçâo do contralo prevista no subitem "c'estarâ mníigurada quando a Conkatada sê

enqúadrar em pelo menos uma das situaÉes previstas na tabela 3 do item ParágraÍo Sexto desta cláusula, respeitada a
gÍaduação de inÍraçôês conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA í
Grau da lnfraçáo Pontos da lnÍração

1 2

2 3

3 4

4

5 I
o 10

Parágrafo Quinto - O comportamento pÍevislo no ParágÍaÍo Quarto estará configurado quando a ContÍatada executaÍ atos

taas como os descritos nos artigos 92, parfurafo único, 96 e 97, parágraío único, da Lei n0 8.666/1993.

PaÍágraÍo Sôxto - Pelo descumpÍimento das obriga@s contratuais, a Adminisfação aplicará multas confoÍme a gÍaduaÉo
estabelecida nas tabela seguintes:

TABELA 2

0 80/o sobre o valoÍ da ordem de Íomecimento a se reíere o descum ento da

4,0% sobre o valor da oÍdem de fomecimento a ue se refere o descum mento da o

Grau Correspondância
1 0,2% sobre o valor da ordem de bmecimento a que se Íefere o descumprimento da obriqação

2 0,40lo sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão

3

4 '1 
,60/0 sobre o valor da ordem de Íomecimento a que se ÍeÍere o descumprimento da obrigação

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

6

TABELA 3 (r
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a) Apresentar documentação Íalsa;
b) Ensejar o retardamento da execuçáo do objeto;
c) Falhar na execuçâo do conkato;
d) Nâo assinar a Ata de RegistÍo de Preços e Contralo no prazo estabelecido;
e) ComportaÊse de modo inidôneo;

0 Nâo mantiver a propostaj

g) Deixar de entregar docurnentação exigida no @rlame;
h) Cometer Íraude fiscall
i) Fizeí declaÍação falsa.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Parágreío SátiÍno - A sançáo de multa poderá seÍ aplicada à Contratada juntâmente com a d€ impedimento de licitar e

mntratar estabelecida no Cap{rt desta clfusula.

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

aplicação da penalidade, a Contratada @meter a mesma inÍraÉo, cabendo a aplicaçao em dobro das multas

corÍespondentes, sem prejuizo da rescisâo contratual.

ParágÍaÍo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade -

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

Parágrrfo Dácimo - A critério da autondade competente, o valoÍ da multa poderá sêr descontado do pagamento a seÍ
efetuado ao contÍatado.

Parágraío oácimo PÍimoiro - AÉs esgotados os meios de execuÉo direta da sanção de multa indicados no Par{]raÍo
Décimo acima, o contratado será notííicado para recolher a importâncra devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do

recebimento da comunicaçâo ofi cial.

PaÉgafo Décimo Segundo - Deconirio o prazo previsto no PaÉgrafo Décimo Teíceiro, o mntratante encaminhará a multa
para mbrança judicial.

ParágraÍo Décimo Torcêiro - A Administraçáo poderá, em situaçoes excepcionais devidamente motivadas, efetuaÍ a

retenção cautelar do valor dâ multa antes da mndusão do procedimênto administrativo.

CúUSULA OÉCIÍIA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou paÍcial do pÍesente ContÍato ensejará a sua
rêscisâo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ouÍegulâmento.

Parágraío Primeiro - lnadimplomento imputávol à contratada - O conlratânte poderá rescindir administraüvamente, o
presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.66ü93 sem que câiba à mntratada diÍeito a
qualquer indenizaÉo, sem prejuizo das penalidades pertinentes em processo administrativo regular.

Item Dêscriçào Grau lncidência

1
ÊxecutaÍ foÍneciÍiento incomphb, paliativo, pmvisorb mmo por caráeÍ perÍnanente, ou

deixar de providenciar recomDosiÇáo complementâÍ.
2 Por oconênda

2
FornêceÍ inbrma@ tÉríida de fomsciÍnsírto ou substituir naterial lidtado por ouuo de
qualiiade inÍedor.

2 Por ocorÍência

3
Stspênder ou intêíompeÍ, salvo motivo de íorça mabr ou câso Íortuito, os íornecimentos

contralados.
6

Por diâ e poÍ tarsÍa
deshnada

4 tltilizâr as dependências da Contratânte paÍa Íns diversos do obieto do contrato 5 Por oconência

5
Rêcusar a êxecllçáo de fuín€cirnenb dêbÍminado pêla FiscâlizacÉo, sêm mdivo
iusüficado.

5 PoÍ OcorÍéncia

6
Permfir situaçáo que cÍie a possibilirade de causar ou que cause dano fisico, lesâl
coÍporal ou cofls€quências letais.

6

7
Retirar das dêpondências do Conffiante quaisquêr equipaÍEntos ou mabÍiab de

consuÍp píevisbs em conffi, som a.rtoíizaÇão prévia.
Por item por

octrrencra

I ManGr a documenlâçáo de habilita@ âtualizada 1
Por item e por

ocoÍrênch

Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determhado p€lâ FiscalizaÇão 1 Por OcoÍéncia

10 CumpÍir deteÍminacâo da Fiscalizacàr para confole de acesso de seus funcionános. 1 Por Oconência

CumpÍir determinacão Íormal ou instrucâo mmplernentar da Êiscalização 2 Por Ocorrência11

3
e porPoÍ ilem

oconência
12

CumpÍir quaisqueÍ dos itens do conmo e s€us anexos nfo previstos nesta tabela de

multas, aÉs reincidência formalmente notificada pela unirdê fiscalizadora.

1 PoÍ dra13 ÊntÍeqar a qarantia contratual eventualmenle exiqila nos teÍmos e prazos eíipulados

Parágraío Sogundo - O presente Contrato poderá ser rescindido @nsensualmente, mediante a oconência da hipotese
prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.66683

Por Ocorrência

1
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PaÍágrafo Tercoiro - O presente Contralo poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo enlÍe as paÍtes; reduzida a
lermo no pmcesso de licitaçáo, desde que haja conveniência para a Administra@. Artigo 79, ll da 1ei8.666193.

Parágraío QuaÍto - Esle Conkato podeÍá seÍ Íescindido judicialmente nos teÍmos da legislação processual vigente. Artigo
79, lll da 1ei8.666/93.

PaÉgraÍo Quinto - Quando a rescisão oconêr com fundamento 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 comprovados que houver sofrido. Artigo 79
parágrafo ? da Lei 8.666/93.

Perágrafo Sêxto - A rescisâo edministÍativa ou amigável será pÍecedida de autorização escrita e fundamentada. Artigo 79
parágraÍo 1" da Lêi 8.666/93.

cúusuLA DÉcltlA TERCEIRA - DAs DESPESAS oo coÍtlTRATo - consÍtuirá encaÍgo exclusivo da contratada o
pagamento de tributos, tariÍas e despesas deconenles da execução do objeto deste Contrato.

PaÉgraÍo Único: Serão da contÍatada todas as despesas decoÍrentes de encargos tabalhistas, previdenciários, flscais e

comerciais, decoírentes da execuÉo do Contmto. Artigo 71 da Lei8.6ô603.

CúUSULA DÉcIMA QUARTA - DOS RECURSOS rrÁnros - As despesas decorÍentes deste Confato correrâo
poÍ conta dos recursos a seguir especificados

ónoto Ull|O^DE ORçAIENÍÁRn PRocRAxÀ oE TRABALHo ErEMEino DE DEsPEsa
VÂLoR A ErPEt{HAr Pof,

DOTÂÇÀO

8000
8000

8002
8002

10.122.2703.1.n5
10.122.27032n2

R$ 1 150,00

R$ 15.405,00

CúUSULA DÉclÍ[A QUINTA - DA RESPOIISABILIDAoE cML - A contatada responderá por perdas e danos que v€r a

sofÍer o contrataflte, ou terceiros, em razão de ação ou omissâ), dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos,

independentemente de outras cominaÉes contratuais ou legais a que estiver suieita; nâo excluindo, ou reduzindo esta

responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pêlo mntÍatante. AÍtigo 70 da lei8.666,93.

CúUSULA oÉclilÂ SEXÍA . DOS AcRÉsclllos E suPREssÔES - A quantidade inicialmente contratada poderá ser

acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no paÍágíafo primêiro do artigo 65 da Lei n0 8.666/93.

CúUSULA oÉCltA SÉnm. DAS ALTERACÔES - As alteraçoes, poÍventuÍa necessáÍias, ao bom, e fiel cumprimento do

objeto deste ContÍato serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através dê Termo Aditivo.

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

E, por estarem justos, e acordados, Íirmam o te ContÍato em quatro vias de igual teor, e para um só efeito legai,

na presença das testemunhas também

m

F/MF NO .684.34
SêcreÉrio Ítlunicipal dê Saúdê

CONTRATANTE

CPF O6à.1'13 stl 5l

TESTEMUNHAS:

N N -6q

4.4,90 52.00
3.3.90.30.00

\
&,m#*|:h*'*-

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA I'E

CO}ITRATADA

I

6s»P
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