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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÃo ELETRoN|co N" o1O/2022

PRocESso LrcrrATónro H" ot ttzozz

CONTRATO FMS N," 26612022, QUE EIVTRE S' CELÉBRAM A FUNDO

tittNlctpAL DE 
'AúDE 

DE cHÁ cRANoE/pE E A EMqRESA M. L. DE

QUEIROZ FILHO EIREII, PÁRÁ OS FI'VS QUE SE ESPECIF/CÁ.

Ào 1'' (pflmeiro) dia do mês de dezembto de ?022, de um lado o FUNDO ttlUNlClPAL Oe SlÚOe DE CHÀ GRANDE corn

sede e foro em PeÍnambuco, localizado à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - CentÍo - Chã Grande - PE. inscrito n0

C N P.J /MF sob o n" 08.625.í 671000'1.50, neste ato repÍesentado pelo seu Gestor e Secretário de Saüde Sr Jairo Amorim

Paiva. B,asileiro, Casado, Comerciantê, nomeado por meio da Porlaria No 28512017 dalada em 01/08/2017, portador da

Carteua de ldentidade No 1.826.81ZSSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuição que lhe conlerc o ORIGINAL.

neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa M. L. de Quoiroz Filho EiÍeli, rnscnta no CIIPJ sob Õ n'
23.693.86010001-53, estabelecida à Rodovia João Gouveaa da Silva, SiN" - Boâ Vista-Chà Grande/PE CEP. 55.636-000.

neste âto representada por seu repÍesentante legal, Sr. José LeonaÍdo de Lira. portador da Carleira Naoonal de Habrlitação

n" 02969278516, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pemambuco. CPF n" 866 862 32,1-ql doÍavãnte

denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é demrrente do Processo LicitatóÍio N"

01112022 - Pregão Eletrônico No 01012022 - Ata de Rêgistro de Preços FtlS N' 02912022 - doravanle denominarjo

PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n" 8.ô66 de 21 de junho de 1993, e modificações subsequenles. pelos lermos

da proposta vencedora, parte integrante deste contratoi pelo estabêlecido no Edital e seus anexos, pelos prêcerto:, de dríÉ)rto

público, aplicando-sêlhes supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as dispcsiçoes de d[ertc pr]vado

atendidas as cláusulas, e condiÉes que se enunciam a segurr:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - AquisiÉo de Combustíveis destinados ao abastecimenlo da Frola de vsiculcii
próprios do Fundo Municipal de Saúde, conforme especiÍica@es e demais exigênciâs previstas no edital e seus âne (os como
se aqui estivessem transcritos.

PARÂGRAFO ÚNICO - Os produtos deverão atendeÍ rigorosamente exigências e ser entregues enr estrita obedrêncra ao
presente Contrato, devendo ser observadas integral e rigorosamente as nêcessidades da CONTRATANTE, assim como ao

qre dispoe o Edital Pregão Eletrônico N" 01012022 e seus anexos, bem como a proposta de preços apresentade pela

1.]ONTRATADA

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor do litro por itenr. ínL,ltiplrcado

irela quanlrdade solicitada e deduzldo o percenlual de descontor peíazendo o total de R$ 19.421.88 (Dezenove mil.
quatÍocentos e vinte e um rêais e oitenta e oito cêntavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante o período de vigênoa da ata seÍà) pralrcaCos os descontos sobre o preço rneCro ao
consumidor divulgado pelo Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Pekóleo, Gás Natural e
Biocombustiveis - Al.lP, resumo semanal na cidade de Vitória do Sanlo Antâo/PE, nos seguintes percentrrars

Gasolinâ comum - 0,6% (zero virgula seis por cerÍo), calculado sobre o preço médio ao consumidor divulgado pelo Srslemn

de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petrôleo, Gás NatuÍal e Biocombustiveis - ANP, resumo semanai na

cidade de Vitóriâ do Santo Antão/PE, coíespondente à RS 4,79 (quatro reais e sotenta ê nove centavos) c rrlro, na dala Ca

assinalura do presênte c.ontrato.

Ôleo Diesel S10 - 0,6% (zeÍo vírgula seis por cerúo). calculado sobre o preÇc médio ao consumrdor drvulqaCo pel. Srst.rna
de Levantamento de Preços da Agência Nacional do PetÍóleo, Gás Natural e Biocombustiveis - ANP resunro seinanel na

cidade de MtóÍia do Sânto Antâo/PE, correspondente à R$ 6,14 (seis reais e quarênta ê quatro centavos) o lrtro na dalâ da
assinatura do pÍesente conhato.

iÍEM DESCRTÇÂO

Combustivel - Gasolinâ, Comum (C), automotivâ, de acordo
ANP (PEÍROVIA)
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Combustivel- Diesel, Tipo S10, automotivo, em meno
ênio e de acoÍdo com isl ente da ANP PE

Lrlro | 1788,444 I

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços dos combustíveis, conforme a proposta apresentada pela CONTRATAoA sera

calculado mnsiderando o prego médio ao consumidoÍ do litro do referido combustivel divulgado pelo Sistema de

Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás NatuÍal e Biocombustiveis - ANP, resuÍno semanal na üdade
de Vitória do Santo Antão/PE, sobre o qual será deduzido o valor correspondente ao percentual do descontc cescrito n.)

parágrafo anterior e oferecido pela CONÍRAÍADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O vâlor do litÍo dos combustiveis será apurado pelo Fiscal do Contralo. mediânte pesq0rsê

realizada no site da ANP - Agência Nacional do PetÍôleo ügente na data de emissão quinzenal da nola fiscal

CLÁUSULA ÍERCEIRA - 0O PAGAi,IENTO - Os pagamentos seráo eíetuados mediante crédito em conta corrente da

conlralada, por ordem bancária, em ate 15 (quinze) dias consecutivos. a contaÍ do recebimenlo definitivo, quando mantidas as

rnosmas condições iniciais de habilitaÇão e caso não haja Íato impeditivo para o qual tenha concorrido àcontratadâ

a) Os pagamentos serão Íealizados integralmente, em coÍrespondênoa com os combusllvers eíetivamenle

êntregues no mês anterior ao do pagamento.

b) O pagamento da obrigaçáo deverá ocorÍer êm prazo não superior a 30 (trintâ) dias, contados a partrr da data
final do peÍiodo de adimplemento de cada paÍcela.

c) A nota fiscal devidamente atestada dêverá ser apresentada na Têsouraria do Fundo Municrpal de Saúde de

Cha GÍande/PE, Localizada na Avenida São José, n" 101, Centro, Châ Grande/PE, CEP: 55.ô36-000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fomecedora deverá apresentar. no primeiro dia util de cada quinzena. as autortzaÇôes de

abastecimento entregues pelo Fundo Municipalde Saúde quando dos abastecimentos da quinzena anterior.

PAúGRAFO SEGUNDO - Após a confeÍência das autoriza@es de abastecimento da quinzena antenor. o F!ndo lúunrcrpal

de Saúde informará as inconfoÍmidades, se Íor o caso, e solicitaÍá a emissâo da nota fiscal.

PARÁGRAFO TERCEIRO . A forneceriora deveÍá apresentar a(s) nota(s) Íiscal(is), em duas vras. contendo
OBRIGATORIAÍr|ENTE o detalhamento das datas dos abastecimentos, os dados dos veiculos (placa. modelo) e dos
ílondutores (nome completo, funÉo/cargo e CPF), bem como da quantidade de litros e preços unitários dos combustiveis
íornecidos, NÃO seÍão aceitas notas Íiscais gênéricas, emitidas.

PARÁGRAFO QUARTO - A nota Íiscal será atestada pelo responsável pelos abastecimentos. âpós conferêncra do
quantitahvo com as autorizaçoes de abastecimento emitidas pelo Fundo Municipal de Saúde.

PARÁGRAFO OUINTO - O pagamento somente sêrá autorizado depois de atêstado o íecebimento de,rrnrtrvo peln qe.to!'.Jo

Fundo Múnrcipal, condicionado este à verificaçâo da coníormidade da Nota Fiscal em relâção ao combushvel etetrva[reí'il;
enlregue

a) A nota fiscâl deverá ser obrigatoriamente acompanhada da compÍovação da regularidade ílscal. medianle
consulta nos sites oÍiciais.

PARAGRAFO SEXTO - Caso as mnsultas de regulâridade fiscal sejam desÍavoráveis, será concedido o prazo de 05 icinco)
dias úteis à fomecedora, pronogáveis por igual peÍiodo a critéÍio do Fundo Municipal de Saúde. para a regularizaçào ou
apresentaÉo de sua deÍesa.

a) Não havêndo regulaízaçâo ou sendo a deíesa mnsiderada rmprocedente e. persrstrndo a rregulaÍrdade o
Fundo Municipal de Saúde poderá adotar medidas necessâÍias à Íescisão da contrataçào, assegurando a
fornecêdora âmpla defesa.

b) Havendo a ofetiva entrega dos combustiveis, os paga erâo reai
decida pela rescisão contratual, caso a fornecedora náo

normalmentg. ate qur-. se
silu perante a regu cal

e
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PARAGRAFO SÉTIMO - O Fundo Municipal de Saúde de Châ Grande poderá deduziÍ do montante a pagar os valores

coÍrespondentes a multas ou indenizaçoes devidas pelo foÍnecedor.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento eletuado não isentará o Íomecedor das responsabilidades decoíentes do
fornecimento.

PARÁGRAFO NONO - A adjudicatária não poderá apresentaÍ nota fiscalifatura com CNPJ/IúF diverso do regrskado no

Contrato

PARÁGRAFO DÉCIMO - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete. embalagem e tOdos e

quaisquer tributos, sejam eles socjais, trabalhistas, previdenclários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra nalureza

resultantes da execuçáo do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - 0A FISCALIZACÃO - Durante a vigência do contrato, a execução do obpto sera acômpanhada e

frscalizada pelo servidor Ednaldo BeÍtoldo Campos matricula 001385, e o servidor José Antônio de Lima Filho mal C!la

346920 será responsável pela gestáo contÍatual, conÍorme aÍt. 67 da lei 8 666/93 e suas alteraçoes.

PARAGRAFO PRIÍúEIRO - Os serviços objeto deste contrato serâo acompanhados pelo Fundo Municipal de Saúde. a quai

onenlará diretamente a contratada, devendo todas as decisÕes e mediçôes serem homologadas pelo técnico responsável
pela fiscalizaÇão do conkato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto da presente licitação será atestado por servidor do Fundo Municipal Íeqursitante. apos a

comprovaçào da efeliva realzaçâo dos serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O fiscal verificará o exâto cumprimenlo das obrigações da contratada no més rmediatamente

anterior ao do pagamento, quanto à quantidade de horast à quantidade dos serviços, e ao prazo previsto paÍa execuÇào

atestandcos.

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços que Íoram Íealizados em desacordo com este conhato não serào atestadcs. flcando a

contrâtada obrigada a ÍeÍazâlos.

CIÂUSULA QUIIITA - DAS CONDICÔES DE EI{TREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO _ A CONTRATAOA dClErá
entregar os combustiveis de acordo com as necessidades de consumo da administração pública municipal. sendo de Íorna
parcelada diretamente no tanque do veiculo, após solicitação do Fundo Municipal Requerêntê.

a) Os veiculos que compôem a frota pÍópria do Fundo Municipal de Saúde, deverâo ser abastecrdos nas
instâlaçÕes da fornecedora, mediante autorizaÉo formal (escrita).

b) A autorizaçâo será emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Châ GÍânde, em duas via-s devrrjarnenlr-,

assinada pelo responsável do Fundo Municipal solicitante, ou por alguém designado pelo mesmo

c) Somente serâo recebidos os combustíveis em prazo diferente, câso haja necessrdade por parle da
fornecedora, quando do requerimenlo de prazo diferenciado deverá haver as justiíicativas. as quais serão
anatsadas pelo Fundo Municipal requerente, podendo ou nâo ser deferido.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na ocasião do abastecimento, a fornecedora expedirá

a) Número da Ordem de Fomecimento/Abastecimentoi
b) Data do abastecimentol
c) Dados do Veiculo (placa e modelo):
d) ldentificaçâo (nome completo, funÉo/cargo e CPF) e assinatura do motorasta responsàvel e do gestoriflscar
do contrato;
e) Leitura do odômetro no ato do abastecimento,

0 Relação percentual entre etanol ê gasolina, a fim de veÍiÍcar a vantajosidade econômica na deÍinrção do
combustivel a ser abastecido:
g) Tipo e quantidade do combustivel abastecido
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h) Preço por litro do combustivel aplicável ao abastecimento naquela data, em conformidade com a proposla

vencedora da licilação.
i) O documento expedido será anexado na segunda via da autorização e devolvida para o respectivo
motorista/opeÍador na ocasião do abastecimenlo;
j) A EmpÍesa que Íornecer diesel (S10) deverá dispor de instalaçâo apta a recepcionar veiculos com

comprimento e altura caracteristicos de cada espécie, podendo ainda estarem sendo lransportados em veiculos
prancha, aumentando ainda mâis a altura do veiculo;
k) A Empresa que fornecer gasolina e etrnol, deverá dispor de instalação apta paÍa recepcionâr veículos com
tamanho e alfurâ caracleristicos de cada estÉcie.

PARÁGRAFO SEGU}IDO - O(s) local(is) de abastecimentos deverá(âo) estar localizados nas dependências do território do
Municipio de Chã Grande, pÍeferencialmente na sede do Municipio, devendo estar na épocâ da contrataçào. devidamente
instalado e licenciado e apto para recepcionaÍ e realizaÍ abastecimentos em veiculos próprios da AdminrstraÇáo l\,4unrcipal.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O licitante vencedor ficará obrigado a trocar as suas expensas. o produto. que vrer a ser
recusado sendo que o ato de recebimento nâo importará sua aceitaÉo.

PARÁGRAFO QUARTO - Em atendimento ao disposto na legislaçâo, a apÍesentaçâo do produlo devera assegLrrar
informaÇôes claras, precisâs, ostensivas em língua poítuguesa, sobre caracteristicas, marca, procedência. quaiidadc
quantrdade, composiçâo, preço, origem e outÍos, devendo obedecer também às Íegulamentaçoes da Agenoa Nacronai do
Pelróleo, Gás NatuÍal e Biocombustiveis (ANP).

PARÀGRAFO QUINTO ' Corrêrâo por conta da êmpresa ven@dora todas as despesas relacionadas ao foÍnecimento
inclu[]do, enlre outras que possam existir, despesas com embalagam, seguros, fansporte, tributos e encargos trabalhistas e
prevrdenciarios.

PARÁGRAFO SEXÍO - A(s) mercadoria(s) fomecida(s) estaÍão sujeitas à verificaÉo, pela unidade requisitanle. da
compatlbilidade crm as especificaçÕes do Edital e de seus Anexos, no que se reÍere à quantidade qúalidade

PARÁGRAFO SETIMO - No caso de não cumprimento ou inobseÍvância das exigêncras pactuadas para o fuÍne0rflento nos

termos das previsôes deste Edital e de seus Anexos, o fornecedoÍ deverá providenciar a substiturÇão da(s) mercadoriasls)
imediatamente, contâdos do recebimênto da notificâÉo, sem ônus para o Fundo Municipal de Saúde. e rndependentemente
de eventual aplicação das penalidades cablveis.

PARAGRAFO OITAVO - lndependentemente da aceitação, a adjudicatáÍia garantirà a qualidade do produto obngando-se a

repor aquele que apresentar deÍeito ou for entregue em desacordo com o aprêsentado na proposta

PARÁGRAFO t{ONO - os produtos serão aceitos provisoriamente pelo motorista/operador com a assrnatuÍa no comprovante
de abastecimento, o Íecebimento definitivo será feito após a veÍificação da quantidade e qualidade dos mesmcs. ten] comc,

da manutenção das condiçoes de habilitaÉo por parte da ÍornecedoÍa.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A convocaçâo do fomecedor pelo ôÍgâo competente será formalizada e conlera c en,lerel,', 1r o
prazo máximo em que deverâo comparecer para retirâr o respectivo pedido,

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O forne@dor @nvocado na forma do subitem anterior que nào comparecer, não ÍeirÍaí
o pedido no prazo estipulado 0u não cumprir as obrigaÉes estabelecidas no contrato, eslará sujeito às sanÇões previstas nô
Edital.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Quendo comprovada uma dessas hipóteses. será indicado o próxiíto fornecedor a seÍ
destinado o pedido, sêm preiuízo da abertura de processo administÍativo para aplicaÇão de penalidades.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGA-CÔES DA CONTRATADA * A CoNTRÁTADA se obriga ad,cronarn'ente o) enÇdrgos
descritos no Edital PREGÃO ELETRÔNICO No 010/2022, os encârgos a seguir:

a) Executar e cumprir felmente o Contrato em estrita
e seus Anexos reíerentes ao PREGÃO ELETRONICO

com toda as dispo s no Edilal
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b) Possuir quantitâtivo suficiente para atender as necessidades da CONTRATANTE a partir da data de

assinatura deste ContÍato, de forma regular sem interrupções, observando todas as normas especiÍcas da
legislação vigente com referencia a execução do obielol

c) Não tÍansÍeriÍ a outrem, no todo ou em parte, o presente CofltÍato, sem a prévia e expressa anuêncra da

CONTRATANTE;

d) irlanter, durante toda a eíecução do Conkato, em compatibilidade com as obrigaçôes por ela assumidas
todas as condiÉes de habilitação e qualifrcação exigidas na licitâçãoi

e) Comprovar, sempre que solicitado pela CONÍRATANTE, à quitação das obrigaçôes trabalhistas
previdenciária, tributárias e fiscais, como condiçâo à percepçáo do valor Íaturado,

f) Enviar á CONTRATANTE Nota Fiscal com a discÍiminação do ÍoÍnecimento realzado

g) AcêitaÍ, nas mesmas mndiçóes contraluais, os acÍêscimos e supressões que por venlurâ possam vrr a

ocorÍeÍ, nos termos da Lei;

h) A CONTRATADA deverá apresentaÍ-se sempre que a CONTRAÍANTE convocar

i) A CONTRATAoA deverá arcar com todas as despesas, independente da natureza, para c tornecrmenlo

contÍatâdo.

cLÁUSULA SÉTli,rA - OBRTGACÔES DO CONTRATANTE - A CoNTRATANTE se obriga. adicionalrnenre oc encaÍl:jos
,lescritos no Edital PREGÃO ELETRÔNICO N" 010/202, os encargos a seguir:

a) PromoveÍ, através de seu representante legal ou servidor dêsignado, o acompanhamento e a fiscalizaÇáo do
fornecimento dos bens sob todos os aspêctos, especialmentê em relação aos quantitativos e qualilalivos

anotando em registro próprio quaisquer indicios e Íalhas detêctadas, comunicando imediatamenle a

CONTRATADA as oconências de quaisquer fatos que. a sêu critério, exram medrdas corretivas por partc

daquela;

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estabelecido neste Contrato. de âcoÍdo com o fornecimento

mediante aprêsentação de Nota Fiscal;

c) Zelar para que sejam cumpridas as obrigaçôes assumidas pela CONTRATADA, bem corno sejam manlrdas

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação:

d) 0aÍ condiçoes para que a CONTRATADA execute fielmente e com qualidade o Íornecimento dos trens obleto
deste contrato.

cúusuLA olTAvA - DAs PENALIDADES - Com tundamento no Art 7" da Ler Federal n " 10.520/2002. Íicará impedido d€
licitar e contratar com a AdminisfaÉo Pública Municipal, pêlo prazo de até 5 (crnco) anos. sem preluizo de multá de ate 309â

(trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação falsa;
b) Ensejar o retaÍdamento da execução do objeto;
c) Falhar na execuÇâo do conkato;
d) Não assinaÍ a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;

0 Nào mantiver a pÍoposta,
g) Deixar de entregar documentação exigida no certame;
h) Cometer kaude fiscali
i) Frzer declaração falsa.

ParágraÍo Primêiro - Para condutas descritas nas alíneas "a', "d''.

30% (trinta por cento) do valor do conlÍato

''h' e 'i'. será aplicad no maxtm0
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ParágÍafo Segundo - O retardamento da execução prêvisto nâ alinea "b', eslará coníiguÍado quando a Contralad^

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execuçâo do contrato, após 07 (sete) dias, conlados da riata constante
na ordem de fornecimentoi

b) DeixaÍ de realizar, sem causa justificada, as obrigaÉes definidas no contrato por 03 (três) dias segurdos ou por 10

(dez) diâs intercalados.

Parágraío TerceiÍo - Será deduzido do valoÍ da multa aplicada em razão de fâlha na execução do contrato, de que trala a
a|nea "c , o valor relatavo às multas aplicâdas em Íazão do ParágraÍo Sexto.

ParágíaÍo Quarto - A falha na execuÉo do mnkato prevista no subrtem 'c'estará configuíada quando a Contratada se

encuadrar em pelo menos uma das situa@s previstas na tabela 3 do item ParágraÍo Sexto dêsta clausula. respertada a

grJduaçâo de intraçôes conforme a tabela '1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente

TABELA ,1

Grau da lnÍÍaÇâo Pontos da lnfrãção
1

2

2

3

5

6 10

PaÍágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarlo eslará coníigurado quando a Contratada executar atos

tais como os descritos nos artigos 92, paÍágÍaÍo único, 96 e 97, paÍágrafo únim, da Lei n" 8.666i 1993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaÉes contÍatuais, a AdministÍaçáo aplicará multas conforme a gradrraçâo

estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

0.2% sobre o valor da ordem de fornecimento a se reíere o descum mento da ob

4

5

B

Uta(,

o

0,4% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaçào
3

4

ôt
0 8% sobre o valor da oÍdem de fomecimento a e se reÍere o descum mento da o
i 6% sobre o valor da ordem de fornecimento a e se refere o descum mento da o

3.2% sobre o valor da ordem de fornecimento a úê se referê o descum mento da o
4.0% sobre o valor da ordem de fornecimento a ue se reÍere o descu [pÍ!qq[to da obrigaÇào

0

Item Grau lncidência

?

Por OcoÍréncia

Por Ocorrência

ti

6

Por dia e por tareÍa
desr nada

Por Ocorrência

Por Ocorrência

rencta

l
6

Permitrr situação que crie â possibilidade de causar ou que cause dano fisico.

I lesào corporal ou consequências letais

ExecutaÍ foÍnecimento incompleto. paliativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de provadenciar recomposiÇâo complementar.

,l

2

3

Fornecer informação péíida de Íornecimento ou substituir material licitado por

outro de qualidade iníerior.

Suspender ou intenomper, salvo motivo de força maior ou caso foÍturto, os
fornecimentos contratados.

6

4
Utilazar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do
contrato.

5

5
Recusar a execução de fomecimento deteÍminado pela Fiscalização, sem
motivo justificado.

Retirar das dependências Co Contratante quaisquer equipa
de consumo previstos êm contÍato, sem autoÍiza Ç40 prevr

rnateriais mepor
7

3

1

Ê

5

TABELA 3
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Manter a documentação de habilitação atualizada

Cum horário estabelecido contrato ou determinado la Fiscahza

CumpriÍ determinação da Fiscalização para contÍole de acesso de seus
funcionários.

Cum determin formal ou mentar da Fiscal

-I
Po, ,ter-ã--*;i
999[9!9!a
Por Ocorrência

Por Ocorrência

Por Ocorrência

orpe
3

Por item
ocorÍêncra

1 | Por dra

Parágrafo Sêimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamerte com a de impedimento de lcitar e

contratar eslabelêcida no Capd desta cláusula.

ParágraÍo Nono - Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devdc Processo Administrativo de Aplcaçàc de Pena|dáde
PAAP, devendo ser obseÍvado o disposto no Decreto Estadual no 42.191120'15 e no Oecreto Estadual n0 .14.948/20'17

Parágrafo Décimo - A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser
efetuado ao contratado.

PaÍágÍafo Décimo Primeiro - Apos esgotãdos os mêios de execuçao direta da sanção de multa indicados no Parágrafo
Décimo acima, o contratado será noüficado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias. contados do
recebimento da comunicação ofi cial.

PaÍágraÍo Décimo Sêgundo - Decorrido o prazo previsto no PaÍágrafo Deci.,rlo Terc€iro, o contratante enc.rn)rnhaÍa.r multa
para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Administração podeÍá, em situaçoes excepcionais devidamente motivadas. efetuaÍ a

retençáo cautelar do valor da multa antes da conclusâo do pÍocedimento administrativo.

CúUSULA NOI{A - DA RESCISAO - a inexe61lÉo total ou parcial do presente contrâto enseiará a sua rescrsão. com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIÍrlElRO - inadimplemento imputávêl à conbatada - o contratanle poderá rescindtr admrntstratrvamenir.i. I
presenle contrato nas hipóteses pÍevistas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à contratada drreití,rl
qualquer rndenização, sem prejuizo das penalidades peÍlinentes em processo administrativo regular.

PARÁGRAFO SEGUNoO - O presente contrato podeÍá ser rescindido consensualmente, mediante a ocorrência da hrpolese
prevrsta no rnciso XVll do arligo 78 da Lei 8.666/93

PARÁGRAFO TERCEIRO - O presente contrato poderá ser rescindrdo amigaveimenle, poÍ acordo entÍe as parles; reduzida
a lermo no processo de licitação, desde que haja convenaência paÍa a AdministÍaçâo. AÍtigo 79. ll da Lei 8.666/93

PARÁGRAFO QUARTO - Este contrato poderá seÍ rescindido judicialmente nos teÍmos da legislaÇâo prÍrcessual vrgente
Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

9

10

1'1

12

CumpriÍ quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não prevrstos nesta

tabela de multas, aÉs reincidência ÍoÍmalmente notificada pela unidade
frscalizadora.

13
EntregaÍ a garantia contÍatual eventualmente exigida nos termos e prazos

esti ados

PARÁGRAFO QUINTO _ qU

que haia culpa da contralad
parágrafo 2" da Lei 8.666/93.

ando a rescisâo ocorrer com fundamento tncr Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8 666/93, sem
a será esta ressarcida dos prquizos regu

N

mprovrdos que houver sokído Arhqo 79

PaÍágrafo Oitavo - As infraÉes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corídos a contar da

aplicaEào da penalidade, a Contratada cometer a mesma infraçáo, cabendo a aplicação em dobro das mullas

correspondentes, sem preiuizo da rescisâo contrafual.
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PARAGRAFO SEXTO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaçâo escrita e Íundamenlada AÍlrgo

79 parágraÍo 1o da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉcli,lA - DAs DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da contralada o pagamenlo de
tributos, tariÍas e despesas decorrentes da execução do objeto deste contralo ficando obrigada a apresentar, em suas íaturas,

sepaÍadamente, o montante dos impostos que conespondam a câda pagamento.

PARÁGRAFO ÜNICO: Serão da contratâda todas as dêspesas decorÍentes de encargos trabalhrstas, previdencrarios, fiscais

e empresariais, deconentes da execuÉo do confato. Arligo 71 da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclirA PR|iíEIRA - oos REcuRsos oRcAMENTÁRlos - As despesas decorrentes deste colhato
correrão por conta das seguintes rubricas a seguir especificadas:

VÂLoR A

10.301.1005.2.85í
10.302.1014.2.852
10.302.1014.2.852
10.302 1014 2 852
1 0.302.'t 01 4.2.852

33903000
3.3.90 30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

DOÍAçÃO

R$ 1.648,61 (PSF)

R$ 3.639,98 (MAC)

R$ 3.219,93 (TFD)

R$ 1.754,03 (Samu)

R$ I 159 33 (TFp)_l

-l
8000
8000
8000
8000
8000L-

CLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CML - A contratada responderá poÍ perdas e danos que vrer

a sofrer o contratante, a intêrveniente ou tercêiros, em razão de aÉo ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de

seus prepostos. independentemente de outras cominaÉes contÍatuais ou legais a que estiver sujeila; não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei I 666/93

CLÁUSULA 0ÉCIMA TERCEIRA - DOS ACRÉSClMoS E SUPRESSÔES - Caso haia necessidade. por flrolrvos leü[cos
nâo previstos. de acÍêscimo ou supressão de seÍviços, serão obedecidos os limites e demais condiçoes estabelecidas no Aí
65 da Lei Federal no 8.666/93 e alteraÉes subsequentes.

CLÁUSUIA DÉCllrlA QUARTA - DAS ALTERACÔES - As alteÍaçoes, porventura necessárias. ao bom É íei úirmÍrflmF,nir
do objeto deste contrato seÍão eíetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, atravês de Termo Adittvo

cLÁusutA DÉclMA QUINTA - OO FORO - O Foro do presente contralo será o da Comarca de Gravatá/PE ex.lutdo
qualquer outÍo

E, por estarem iustos, e os, firmam o ntrato em 03 (três) vra de igual teor, e para unr só eÍeito legal, na
pÍêsença das testemun ue também a

m a

/MF N0 353.43't 34
Sêcrêtário Municipal de Saúde

CONTRATANTE

t

ÍESÍEMUNHAS

o e

L, DE QUEIROZ FILHO EIRELI
CONTRATADA

"-(,

ME:

F:?

gfiiwrua*u.lfira/
l#Íbe a G?-?Y'5 (

8002
8002
8002
8002
8002

L_-

ÓRGÂo UxroADE ORÇAirErrÁRn PRocRArira DE TRÀBALHo ELE Él.ro oE DESPESA

z BPL-ee

AV. Sõo José, n'l0l, CenlÍo, Chõ Gronde-PE, CEP 55.636-mO I Têletonêr 8l 3537-l l4O I CNPJ: I l.o49.8Oó/üX,l.9O
E.moll ouvldorlo@chogÍonde,pe.gov.bÍ | Silê www.chogronde.pê.gov.b,í


