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PREGÃo ELETRôNtco N. oo7/2022

PRocESso LtctrATóRto N" oo8/2022

CONTRATO FMS N." 26912022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO

MUNtctpAL DE 9AúDE DE cHÀ GRANDE4qE E Á EMPRESÁ sttrot\r
oxtoÉwro llouslRtAL E MEotctNAL EtRELt - Ê.pp, pÁRÁ os H s
QUE SE ESPEC'FICA.

Ao '1" (primeiro) dia do mês de dezembro d e 2022, de un lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OE CHA GRANDE com

sede e Íoro em Pemambu@, localizado à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - CentÍo - Chá Grande - PE rnscíta !'rc

a N P J./MF sob o no 08.625.í671m01.50, neste ato representado pelo seu Gêstor e Sêcretário de Saúde S!' Jarro Arnoam

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

Carterra de ldentidade N" 1.826 8'1ZSSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuição que lhe conÍere o ORIGINAL
nesle ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Silton Oxigêoio lndustÍial e iredicinal EiÍeli EPP

rnscnta no CNPJ sobo n'41.068.263i0002.m, estabelecida à Rua Duane Coelho, no 1170 - C - Palprna - Fortaleza - CE CEP

ü0 873-665, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Rêimundo Nonalo coelho Siilon, portaoor da Carterra

l,lacional de Habilitação n" 02373824201, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pemambuco, CPF n'
180.427.834-34, doravanle denominada CONTRATADA, pacluam o presente Contrato. cuja celebraçáo é deconente do

Processo Licitatório n" 0mn022 - Prêgão Eletrônico no 00712022 - Ata de Registro de Preços FtlS n' 008/?022 -

doíavalte denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n0 8.666 de 21 de junho de 1993. e InodiÍicaçoes

subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contralo: pelo estabelecrdc no Edrtal e seus

a exos. pelos preceitos de diÍeito público, aplicando-selhes supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposiçoes de direito privado; atendidas as clàusulas, e condiçoes que se enunciam a seguiÍ

CLÁUSULA PRll,lElRÂ - DO OBJEÍO - Fomecimento parcelado de gases medicinais, com cessão de cilindros €m Íorma

de comodato, destrnados ao abastecimento do Hospital Gerâl AlfÍedo Alves de Lima, conÍorme especilicações e quantidades

indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato independente de tÍanscrição.

ParágraÍo PrimêiÍo - O presente Contrato não poderá sêr obielo de cessão ou kanslerência. no todo ou em pade

CúUSULA SEGUNOA . OA FINALIDADE - O objeto deste ContÍato deslina-se ao desenvolvimento das alividad!.s nÍlÍ'rnais

do Hospital GeÍalAlÍredo Alves de Lima.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PR,úO - 0 presente Contrato vigorará atê 31 de dêzembro de 2022, contados a partÍ da

data de assinatura do presente instrumento, nos termos da legislação peÍtinente.

cLÁUSULA OUARTA - DO VALOR E CONDICÔES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contratc o vaio. de R$ 2.450.00
(Dois mil, quaÍocentos e cinquênta reais), referente ao valor total do objelo previsto na Cláusüla Primeira. para a

'olaldade do periodo mencionâdo na Cláusula Terceira, coníorme detalhamento a seguir:

coÍa PAL

Vâlor total

PaÍágrafo PÍimeiro - Os pagamentos serão eíetuados mediante crédilo em conta corrente da contratada. pcr orden]
bancána, em até 30 (trinta) dias consecutivos. a contar do recebimento definitivo. quando maolidas as nresnas condiçoes
rniciais de habilitação e caso não haja Íato impeditivo para o qualtenha conmrÍido à contratada.

Parágrafo Sêgundo . Os pagamentos serão realizâdos integralmente, em conespondênoa com os ç;ases medicinars
eÍetrvamenle entregues no mês anteÍior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro. A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo [4unrcipal de
Saúde de Chã GÍanddPE, Localizada na Avenida São José. n" 101. Centro, Chã Grande/PE

Item Espoc lcaçâo Unid. Quant. Môrcâ Valor uniÉío R$ l R

Sxlgàio [4€ddnal O:. Gíau de Pure:a mínmo: co.n
99.5olo de n iv€l de Durezá. Cilind.o dê lol,f. 0rine

'oq
05
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Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGÍS;
b) Cerlidão Negativa de Dêbitos Relativos a Tributos Federais, Divida Aüva da Uniáo e INSS, expedida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistâs - CNDT, expedida pela Justiça do Írabalho. comp!'ovando a

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do TÍabalhoi
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduale l\4unicipal do domicílio ou sede dacontratada

Parágrío QuiÍto - O pagamento será Íealizado, após a apresentação pela ContÍatada da nota fscâl devidamente
preenchida e indicaçà) do banm, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do objeto.

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

ParágraÍo Séümo . Nenhum pagamento será eíetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação quaioueí obnqaçào

Esse íato não será gêrador de direito a Íeajustamento de preços ou à atualização monetária.

Parágrafo Oitavo. A nota fiscal que Íor apresentada com eÍÍo, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o
pagamento. será devolvida à contratada, para coÍreção e nesse caso o prazo previsto no parágraío primerro sera

rnterrompido. A mntagem do prazo previsto para pagâmento seÍá iniciada a partir da respectiva rêgulariza ção

ParágÍaÍo l{ono. Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada náo gerarão direito a qualqueÍ atualizaçào

ParágraÍo Décimo - A adjudicatária não pod€rá apÍesentar nota fiscal/íatura com CNPJ/MF diverso do registrado no

Contrato.

Parágrafo oécimo Primeiro . Deverão estar inclusos nos pÍeços apresentados todos os gastos do írete, embalagem ê todos

e quaisquer kibutos, seiâm eles sociais, tÍâbâlhislas, pÍevidenciários. fscais. comerciais ou de qualquer oulra natureza

resultantes da execução do contato.

CLÁUSULA QUINTA - OA ATUALPAqÃO MONETÁRIA . OcorÍendo airaso no pagamenlo. e desde que para tanto. a

contratada não tenha concorrido de alguma Íorma; haverá incidência de atualização monetána sobre o valor devido, pela

variação acumulada do lPCtr'/IBGE oconida entre a data Ílnal prevista para o pagamento e a data de sua efehva rea|zaÇáo

CLÁUSULA SEXTA . DO REAJUSTE - Nào Será concedido reajuste ou conêçào monetária ao valor do Contrato

Parágrafo Unico. Fica assegurado o reequilibrio econômico-íinanceiro inicral do Contrato, mediante a superveniêncra cie Íato

imprevisivel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocaÇâo da contrâtada,
cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada atravês de documento(s).

CLÂuSuu SErIUA - oA EXECUCÀO DO OBJEÍO DO COI{TRAIO - Os gases medionais íornecrdos devêráo ser

enlregues no Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, situado na Avenida Vinte de Dezembro. gNo, Cenlro. Chà GrandeiPE.
ocasião em que será procedida a coníerência dos equipamentos entÍegues, e a verificação se estão de acordo com as

caracteristicas e quantitativos descÍitos na ordem deFornecimento.

Parágraío Pímeiro: Os gâses medicinais deverào ser enlregues em até 02 (dois) dias corridos a contar. do recebimento da
oÍdem de Íomecimento, emitida pelo Fundo Municipalde Saúde de Chã Grande. no horário de 07hoomin as 13h00min.

Parágrafo Segundo: Os gases mêdicinais serão recebidos deíinitivamente apos a venÍicaçào da qua|dade e quantrdade

dos equipamentos e consequente aceitâçáo, mêdiante atestado do setor responsável.

PaÍágrafo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, náo podeÍá ser inferior a 06 (seis) meses mntados a partrÍ da
data de entrega dos respectivos píodutos solicitados na Ordem de fomecimento emitida pelo Fundo l\.4unicipal de Saúde
de Chã Grande.
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PâÍágrãfo Quârto: O transporte, carga e a descarga dos gases medicinais mnerão por conta da Contratada. seÍn

qualquer custo adicional solicitado posteÍiormente ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande.

PaÍágraÍo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo do serviço e do objeto nào êxclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da inconeta exeqiÉo do contrato.

PaÍágraÍo Sexto: A Contratada ficarà obrigada a kocar o equipamento que vieÍ a seÍ recusado por nào atendeÍ a

especilicaÇào do Anexo ll/Ordem de FoÍnecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à admrnistíação ou rmporle na

relevància das sançôes previstas na legislaÉo vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto (s) será de até 24
(vinte e quatÍo) horas corÍk as, a contaÍ da notiÍicação à contratadâ, às suas custas, sem pÍejuizo da aplicaçáo
das penalidâde3.

Parágrafo Sêimo: 0s gases medicinais serão recebidos de modo imediato e deÍinitivo, sendo de responsabilidade do

Íornecedor benefciário os padrões adequados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades

detectadas quando da utjlizaçào dos mesmos.

ParágÍafo Oitavo - Será designado o servidor Rênato João dos Santos. Diretor de Administração Hospitalar. matricula

344611, como GESTOR DO CONTRATO e a seÍvidora lsabella Mayara M. de Sousa Macêdo, matricuia 914595.

Coordenadora de Enfermagem, como FISCAL D0 CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalizaÇâo da entrega

dos equipamentos, anotando em registÍo próprio todas as oconências relacDnadas a execuçào e detenrrnaÇào iudo o que

Íor necessáno à regularizaÉo de falhõ ou dêfeitos observados na execuçà) do Contralo

CúUSUIA OITAVA - 0A SUBCONTRATACÃo - A subcontrataçáo depende de autorização prévia da Conkatante, a quem

rncumbe avaliar se a subcontÍataÉo cumpre os requisitos de qualificação técnica, além dâ regularidade Íiscal e trabalhista

necessários a execução do objeto.

ParágraÍo Primeiro - A Contratada, na execuÉo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legars

poderá subconlratar parte do objeto deste termo de reÍerência, até o limite máximo de 30%, com prévia autorização do Funrjo

Municipal de Saúde.

ParágraÍo Segundo - Em qualquer hiÉtêse de subcontratação, permanece a responsabilidade integÍal da Contratada pela

perferta execuçâo contÍatual, cabendo-lhe realizar a supervisâo e coordenaçâo das atividades da subconkataçáo. bem como

responder perante a Contratante pelo Íigooso @mprimento das obrigações contÍatuais conespondentes ao objeto da

subcontrataçã0.

cúusuLA NoNA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADÀ - A Contratada responsâbilizarse,a rnlegralmente. nos
lermos da legislaçào vigente, pelo fomecimenlo parcelado do Ar comprimido e Ox€ênio Medicinâl devendo

a) Garantir o abastecimento ininterrupto dos Gases Medionais nas quanlidades estabelecidas, conÍorme
estabelecido em cronograma de abastecimento.
b) Portar e apresentar. quando solicitada. a documentaçao exigida para tíansporte de cargas perigosas

c) ResponsabilizaÊse pêlo bansporte dos Gases l\,ledicinais em veículos apÍopriados para transporie de cargas
perigosas, seguindo a regulamentação vigente (Decreto Lei N." 96.044 de 18i05/88 do i.4inisterio dos Transportes e

ResoluÇáo n0 420 de 1210U20M da Agêncjâ Nacional de TÍansportes Terrestres - ANTÍ consolidado com as

alteraçôes introduzidas pelas ResoluÉes n' 701 de 2518104. n" 1644 de 26/9/06, n" 2657 de 15/4/08. n" 2975 de
18/'12108, no 3383. de 20/01/10, n" 3.632, de 09/211. n0 3.648, de 16/3/'11 e no 3.763, de26/0'1/12).
d) ResponsabilizaFse pelo transporte, carga e descarga dos cilindros. de sua propnedade. no local estabelecido para

entrega, devendo os mesmos ser transportados na posição vertical, em canocerias de íerro. e em veicúlos que
contenham elevadores, de maneiÍa adequada a garantir â sêgurançâ do transporte e do descanegamento.
e) Realizar a manutenção mnetiva de qualquer equipamento de sua propriedade, cilindros e equipâmentos/maleriars
complementares a esses sistemas. indusive com o Íornecimento e troca imediata das p€ças ne@ssàÍas para o seu
perfeito funcionamento, sem restriçâo ou limitaçà) de chamadas. horáno ou númeío de horas e sem ónus adrcronais
ao C0NTRATANTE.
í) Realizar a manutenção preventiva de qualqueÍ equipamento de sua pÍopriedade. cilindros e
equipamentosimateriais complemenlâres a esses sistemas, inclusive com o íomecimento e koca imedtata
necessárias para o seu peíeito funcionamento, conÍorme as exigências da legislaÉo especjfica
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g) ldentifcar os equipamentos, feíamentas e utensilios de sua propriedade.

h) Efetuar a aferição e a calibração de equipamentos como vàlvulas de segurança e alivio, indicadores de nrvel.

manômekos e reguladores.
i) Eíetuar imediatamente a troca do êquipamento por outro similar sem nenhum ônus adicional ao CONTRAÍANTE
em casos de impos§bilidade de ÍepaÍo dos equipamentos cedidos a CoNTRATADA.

i) Fornecer produtos com todos os dados técnicos, condiçôes de tempeíalura. densidade e pressâo. idenlrlicaÇão do

grau de risco e das medidas emergências a serem adotadas em caso deacidentes.
k) Enlregar Gases Medicinais com idenüÍicâção da data deenvâse.
l) Dispor de pessoal opeÍacional qualificêdo para os serviços de transporle, carga. descarga e abasteqmento
devendo os mesmos estar devidamente uniformizados e identificados porcrachá.

m) oispor de pessoaltécnico qualiÍicado para os serviços de instalação e manutenção dos equrpamenlos cedrdos e

eventuais equipâmentosimateriâis suplementaÍes, devendo os mesmos estar devrdamente uniíoÍmrzados e

identificados por cractrá.

n) Manter Responsável Técnico pela instalação e manulenção dos sistemas de armazenamento e pela distribuição

dos gases medicinais legalmente habilitado pelo Conselho de Classe competente (Resoluçáo Al'lVlSA RDC n"

189/03).

o) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga

dos gases, bem como durantê a realizagão dos seíviços de manutengão do(s)tanque(s) e dos cilindros.
p) Responsabilizar-se pelo cumpÍimento por parte de sua mãGdeobra das normas disciplinares e de segurança
determinada pelo CONTRATANTE, provendGos dos Equipamentos de ProteÉo lndividual -. EPI que garantam a

proteção da pele, das mucosas, das vias respiratóía e digestiva do tÍabalhador.
q) Responder poÍ danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo

na execuçáo do contrato, não exduindo ou reduzindo essa responsabilidade à Íiscalização ou acompanhamento pelo

CONTRATANTE,

r) Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviço, preposto(s) quem tenhaim) poder para

resoluçào de possiveis ocorÍências durante a execução doclntrato.
s) Possuir e íornecer todo o Íenamental e aparelhagem necessários à boa execuçào dos serviços. bem como manter

limpos e desimpedidos os locais de trabâlho ê/ou equipamentos de sua proprEdade, obedecendo aos cnlénos

estabelecidos pelo CoNTRATANTE.
t) Veriíicar e conseívar as placas de advertênciâ de riscos ê de siluacÉes de emeÍgência bem como a $naliuaÇào de

operação de carga e descarga.
u) Responsabilizar-se por todas as p€ças, componentes, materiais e acessônos a serem substrlurdos nos

equipamentos cedidos (sem ônus adicionais), mantendo o nivel de segurança e desempenho dos equipamentos e
sistemas.
v) Ass€guÍaÍ a qualidâde do Gás Medicinal fomecêndo ao CONTRAIANTE. sempÍe que solicitado, documentação

de controie de amostras que demonstrem a qualidade do produto, através da emissào de Cerliíicado de Qualidade
com assináura do responsável técnico.

w) ResponsâbilizaFse por todo o ônus Íelativo ao Íomecimento, inclusrve Íretes e seguros desde a oÍigem até sua
entrega no local de destino.
x) Responsabilizar-se pelos encargos úabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais ou ovis resultantes da

execuçáo do contrato.

cLÁusuLA oÉclirA - DAS oBRlGAcÔES DO CONTRATANTE - Sào obÍigaçôes do Fundo Municipal de Saúde de Châ
Grande/PE:

a) FoÍneceÍ, à CONTRATADA, a primeka requisi@ de fomecimento, acompanhada do cronograma de

abastecimento, na data de assinafura do contrato e/ou documento equivalente
b) Fornecer as inÍoÍmaçÕes sobre local e horários para abastecimento.
c) Designar a área responsável pela gestão do mntrato e acompanhamento do fomecimento disponibilizando os
respec,tivos telefones de contato à CONTRATADA.
d) Utilizar e manter em perÍeitâs mndiçôes de asseio e segurança os cilindros. zelando pelo seu pêrfeito
funcionamento e conservâção.
e) Permitir que funcionáÍios habilitados e Fepostos da CONTRATADA examinem os cihndros sempre que
necessário, verificando a observância das normas aplicáveis.
Í) Usar os cilindros exclusivamente para acondicionamento de Gases Medicinais, adquiridos da CONTRATADA. sob
a pena de responder por perdas e danos na íorma da lei
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g) Devolver à CONT&qTAoA, os cilindros e demais acessórios de cedidos em mmodato caso por qualquer razãu

deixe de utilizá-los; e,

h) Não p€rmitir a intervenção de estranhos nas instalaçôes dos equipamentos da CONTRATADA.

CLÁUSULA oÉCttrlA PRlilElRA - DAS PENALIDADES- Com íundamento no Art. 7" da Lei Federal n." 10 520/2002 licarà

impedido de licitar e mntÍatar com a Administração Pública Municipal, pelo prâzo de alé 5 (cinm) anos, sem preiurzo de multa

de até 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais mminaçôes legâis. nos seguintes câsos:

a) Apresentar documentação falsa;

b) EnsejaÍ o retardamento da execuçáo do objeto:

c) Falhar na execuÇão do contrato;

d) Não âssinar a Ata de Registro de PÍeços e Contrato no prazo estabelecidoi

el Comporlâr-se de modo inidôneoi

í) Não manüver a propostai

glDeixar de enfegar documentaçâ) exigida no cêrtame:

h) Cometer fÍaude fiscal:

i) Fizer declaraÉo Íalsa.

Parágrafo Primeiro - Para condutas descÍitas nas alíneas'a", "d','e",'f', "9": "h" e "i", será aplicada multa de no rnáximo

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

Parágrafo Segundo - O retardamento dâ execução preüsto na alinea "b', estaÍá configurado quando a Contratadâ:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execuÉo do contÍato, aÉs 07 (sete) dias, mnlados da data constante

na oÍdem de Íomecimento:

b) Oeixar de realizaÍ, sem causa justificada, as obrigações definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 10

(dez) dias intercalados.

ParágraÍo Tercêiro - SeÍá deduzido do vâlor da multa aplicada em razâo de falha na erecuçâo do contrato, de que kata a

aiinea 'c'. o valor relativo às multas aplicâdas em raze) do Parágrafo Sexto.

PaÍágraÍo Quarto - A falha na execuçà) do mnkato prevista no subitem "c" estará conligurada quando a Conkatada se

enquadrar em pelo menos uma das situa@es previstas na tabela 3 do item Parágraío Sexto desta cláusula, respeitada a

graduação de inírações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativameote.

TABELA 1

Grau da lnfraçáo Pontos da lnÍraçáo
1

2 3

3 4

4 5

5 8

6 r0

ParágraÍo Quinto - 0 mmpoÍtamento previsto no Par4lÍafo ouarto estará configuÍado quando a ConlÍatada execúlaÍ alos

tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993.

Parágíafo Sêxto - Pelo descumprimento das obriga@s mntratuais, a Administração aplicará multas conÍorme a graduaÇao

estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

a

0 40; sobíe o vaior da ordem de Íornêcimento a se refeÍe o descum rmenlo da obri

0 8o/ô sobre o valor da ordem de fomecimenlo a e se íeíere o descum to da

1.60/, sobÍe o valor da ordem de fornecimento a se reÍere o descum nlo da ob -

Grau

0 2olo sobÍe o valoÍ da ordem de íoÍnecimento a se reÍere o descum lmenlo da obfl
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3 2% sobre o valor da ordem de íorneqmenlo a e se ÍeÍere o descu Ímenlo dâ ob

4 0% sobre o valor da ordem de íornecimento a ue se íefeíe o descu Írmento da

TAEELA 3

PARA OS ITENS A SE DEIXAR DE:

5

Por dia e poí taÍeía
c nada

Por Ocoírêncra

Poí ocorrênüa

Por item

ocorÍência

PoÍ ileÍn

ocoÍrência

e por

e po,

PaÍágrafo Sêtimo - A sânçáo de multa podeíâ ser aplicâda à Contratada juntamente com a de impedimento de licltar e

conhatar estabelecida no Capul desta cláusulâ.

ParágraÍo Oitavo - As infraçoes seráo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias coffidos a contar da

aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma iníraçâo, cabendo a aplicação em dobro das múltas

conespondentes, sem preiuizo da rescisão contratuâ|.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Adminiskativo de AplicaÇào de Penahdade

PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estâdual n0 42.191/2015 e no Decreto Estadual n0 44 948/2017

ParágraÍo Décimo - A cÍitério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser
efetuado ao contralado,

Parágraío Décimo PÍimeiro - Apos esgotados os meios de execuçà) direta da sançéo de multa indicados no Parágraío

oécimo acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, mntados do
recebimento da comunicaç.ão oncial.

Parágíaío Décimo S€gundo - Deconido o píazo pÍevisto no ParágraÍo Décimo TeÍceiro. o conkatante encaminhará a multa
para cobrançá iudicial.

PaÍágrafo Décimo Terceim - A Administração poderá, em situa@s excepcionais deüdamente motivadas. efetuar a
retençâo cáutelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rnexecuçá) total ou parcial do presente Conkato enseJara a sua
rescisáo. com as consequências mntrafuais e as previstas em lei ouregulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimolêmênto imputávêl à contÍatada - 0 mntratante poderá rescindir administralivamente o
pÍesentê Contrâto nas hipoteses preüslas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba a contralada direito á

5

6

Item DescriÇáo GÍau lncidônciâ

1
Execular íornecimento incompleto, palialivo, pÍovisório como por caráter permanente ou

deüar de píovidenciar recomDo6icàl comolemenlaí.
Por O.crrência

2
Foíneceí inÍormação Érfda de ÍoÍnecimento ou sub6tituií malerial licitdo poÍ outro de
qualidade infeÍior.

2 Poí omrréncia

3
Suspender ou interromper, sâlvo motivo de Íorç€ maior ou caso Íonuib, os Íornecimentos
contratados.

6

4 UtrlizaÍ âs dependências da ConlÍatanle para Íins diversos do objeto do mntÍato.

5
RecusaÍ a execuçà) de fornecimento delerminado pela Frscalizaçâo, sem motrvo

tuslifrcado
5 Por 0coíência

6

7

Permitrr siluaçà) que crie a possibilidade de causaÍ ou que cause danos fisico, lesão
corpoÍal ou consequêncras letais.

Retiraí das dependências do ContÍalante qudsqueí €quipamêfltos ou mateÍiais de
consumo pÍevstG em contrato. sem autoíizaçãojrq,via-

e porPoÍ ilem
ocoííência

I [.4anter a documentaçâo de hêbilitaçáo atualizada 1

I Cumpnr hoÍário estabelecido pelo conlÍato ou determinado pela FiscalizaçàD. 1 Poí Ocoríência
1 Por ocoÍência10 Cumprir deteÍminaÇão da FrscalrzaÇà) para controle de acesso de sels íuncionáros

2 Poí ocoíêoqa11 Cumprir delerminaçáo íoímal ou instrução complemenlar da Fiscalização

J12
Cumpnr quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tâbela de

mullas. após reincidência formalmente notifcadagra qA@de !§çê!E49I4
Entreqar a qaranlia contrafual eventudmente exhida nos termos e prazos estipulâd06. | 1 Poí dia13

qualquer indenizâçâo, sem prejuizo das penalidades perlinentes em processo administrativo reqular
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PaÍágrafo Segundo - O presente ContÍato poderá ser rescindido consensualmenle. mediante a ocoÍrência da hipotese
prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - O presente Conkato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes. reduzida a
termo no processo de licitaÉo, desde que haja conveniência para a Administração. Arlqo 79, ll da Lei I 666/93.

ParágÍafo QuaÍto - Estê Contrato poderá ser rescindido iudicialmente nos lermos da legislação processual vrgenle. Artigo
79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Ouândo a rescisão oconer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei I 666i93, sem que

hala culpa da contratada seÍá esta Íessarcida dos prejuízos regularmente compÍovados que houver sohido. Artrgo 79
parágraío ? da 1ei8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaçào escrita e íundamentada Adigo 79

parágraío 1" da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉcltlA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da contratada o
pagâmento de tributos, tarifas e despêsas dêmnentes da execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da mntratada todas as despêsas deconentes de êncargos trabalhistas, pÍevidenciários. fiscais e
comerciais, decoÍÍentes da execução do Contrato. Artigo 71 da 1ei8.666/93.

CúUSULA DÉClirA QUARTA - DOS RECURSOS oRCAITENTÂRloS - As despesas decorrenres deste contrato cnÍerào
por conta dos recursos a seguir effiãáõ-s,õi!ã, 8-000 - Sec,etaria de Saúáe - Unidade: 8002 - Fundo Municipal de

Saúde - Atividade: 10.302.1014.2.852 - Manutenção e oualificação da Rede Especializada de Saúde - Elemento de

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

CtÂUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPO E CIVIL - A contratada responderà por perdas e danos que vier a

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

indêpendentemente de outÍas cominaÉes contratuais ou legais a que estiver sujeita; não excluindo. ou reduzrndo esta

responsabilidade, â fiscalizaçáo ou o ammpanhamênto pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93

cúusulA DÉclMA sErrA. Dos AcRÉsclrros E SUPRESSÔES-A quantidade inicialmente contrat;rda poderá ser
acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágÍaío primeiro do artigo 65 da Lei n" I 666/9-1

CúUSULA DÊCIÍ{A §ÊÍltA. DAS ALTERACÔES - As alteraçoes, poryentura necessárias, ao bom. e Íiel cumprimenlo do

obieto deste Contrato sere) eíetivadas na Íorma do aÍtigo 65 da Lei 8.666/93, através de TeÍmo Aditjvo.

CLÁUSULA DÉClfrA OITAVA - DO FORO - O Íoro do presente ContÍato seÍá o da comarca de Gravalà/PE. excturdo
qualquer outro.

E por estarem iustos, e rdados, íirmam o Contrato em quatÍo vias de igual teor. e para um só eÍeito legal, na
pÍesenÇa das testemun que também a

Jairo AmoÍi Paiva
cPF/MF N" 353.431.684.34

Secretário Municipal de Saúde
CONTRAÍANTE

NOME
CPF: '0 6) 15? j 0r1.61

Raimundo Non Coelho Silton
SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL EIRELI-

EPP
CONTRATADA

TESÍEMUNHAS
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