
llan flA- fiql*..
Chã Grande Fls. 1306

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÃO ELETRÔNICO N" 011/2021

pRocEsso LlclrATÓRlo N" 011/2021

COI{ÍRÂTO FMS N." 068/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO

íiiiciiaí oe seúoe DE cHÃ aRANDE/PÉ E A EMPRÉSA MEDvIDA
'iiiiíniitiaõne ot MEDtcAMENTos HosPrÍÁr'ÁR EtRÉLt ME' PARA os

FIT'S OUE SE ESPECIF'CA,

A]s11(onze)diasdomêSdemaÍÇode2022'deUmladooFuNDoi,Ul{lclPAL^oESAÚDEDEcHÀGRÂNDEcomsedeeíoÍoem
peÍnâmbuco. localrzada à Avenida Vrnre oe ó'ezÃ;' 

''iã:i*';;-Châ 
Grande ' PE inscÍita no C'N P J'/MF sob o n0 08 625 16710001'

50 neste ato ÍepÍesentudo p"to .e' ottto';êãiãiá J" sã'lài' JaiÍo Amorim Paiva BrasilerÍo' casado' comeÍoante nomeado por

mero da Ponaria No 28572917 631ad2 gm oli;;;õ'; ;n'd;;;-c;""" oe toert'oao" t":" t 826'812isSP/PE' cPF n" 353 431 68Á'Y' no

uso da atnbuiÇão que lhe contere o Oqtctl{Ai]ffi #ffiffi; 
'i'ptt""n"-ColrMTANTE 

e a emoÍesa ÍÚedvida Oistribuidora

dê lrtedicamentor Hcpitrarar EnEu ire, i!c;fi""t"|,É:;;;;; ü.rii.zar00or-gz. .0. t"de à Rua Dona Mana de souzâ n" 440 -

predade - Jaboaráo dos cuaraÍapes * 'àttf:"t;"õà)ãiln'"-tü 
'io 'tp'tt""ot 

poi it' r'"pt"t"nt'nt" tegal' sr Leonardo da Fonle

cr,vJra portaoor oa carte ra Nacionar de Ha"b'rl''i*;oul-ulu.-{niog**'* ry':**ffiH[:'*;i $:"tJ'il::i lilill;I[T;
#:ffi "ü ,iÉ dt8sr'so, doravante denomrnada coNÍRAÍAoA pactuam 

-0 
pr

L.""."'r*n,iJn"" ,"ôiiry ltTiü:EJíiâ:',ã;;;llli*;iln*lll&*hi:,-fi.'$.$,:l'J"l#;ffi:l:
-lxri:LHi5'i3::l''d:.13'lx3.:'#iril"+iii:,*É:l:.ft::li"*:*:lm;,rl?:,i:Ti:xi,n:1":f '"',.
apticandGse-lhes supletivamente, os pnncrpioiü i"onã 

-CL,àr 
Oo, Conrratos e as drspoiiÇÔes dê drreito privado; atêndidas as cláusulas e

condiçóes que se enunciam a segulÍ:

CLÁUSuLAPRllilElRÂ-DooBJETo-FoÍnecimentoparceladodeiiledicemêntos.Mêdicamenloscontmlados,i/Hicamêntos
Farmácta Básica. parâ ,ron, ,, n.."r$oroJ.1;i;;;;;.ãÍ;;ã;r'ira. centro oe Àú,icãÉsicossocial - CAPS' Hosprtal Gerar Arlredo

À,vesdcLima,SAMUServrçodeltenorriliãr'lüoáJtirigct"ià"unidadesdeSaüdeàaFamilia-USt(rtenslracassados'desertose
rrcs,srenc,r Jo FÍesào ErerÍônrm * o*,ãàà'1i]'ãi?.i,i" ;"pJ;F"t e qrantioã-e-sío,caoas no Anexo ll' parle inlesranle desle

contíato independente de transcrição

Parágrafo PÍimeiÍo - O presenle Contrâlo não poderá ser obieto de cessáo ou transferência no todo ou em paÍte'

cLÀusuLA SEGUT'IDA ' D-AI!ilA!!D!$ - o obielo desle conrralo deslrna-se 
-ao. ''!esenvolvimênto 

das alrvrdades normais do Fundo

lr,fi,nruroat de Sâúde. atíavés oa noso'r"' r''ã'ar-lrirJo 'qlves 
de Lrma (itens Íracât"OJt ãttáttot t O"trstência do Pregão EletÍônrco N"

004i20211.

cLÁusULATERCEIRA-DoPRAzo-oplesentecontratovigoraráâté31dedêzembrodê2022,contadosapartlrdesuaassinatuÍa.
ããà-nio i.i p.uogudo, nos termos da legislação pedinente'

cúusuLA QuARTA - ffi ::T ::ffi a1"J}',$rtfl:i :i"i:'JJJ'1["1]#:R'o:[
mil, 3etêcentos e setenta e cinco reaB.e

,'iàtãlirããJã p"tl"oo ,encronado na clàusula TercêiÍa' conÍoÍme detalhamento asegurr:

rÍE

08

r4

IÍEM

E F

oEscRçÂo

T Valores

Íotál

360 00

Valores
UND,ouAllÍMÀRCAcôorGo

800 000.08ulaC10 000Geolab8R0268896 0.094.00010 MGrno bestbto.Ànlod Prau89 8R0267518
mr 100 MGAtenolol90

lv. Sao .loré, no lol, cenlÍo' Chô Gíonde-PE' CEP 55'ó3ó-Ooo

E-moll ouvldorlo@chogÍonde'pê'9ov'bÍ |

I leleÍone:81 3537'1140 | CNPJ: I l '(X9'80ó/mol -90

Slle www.chogÍonde.Pe'govbÍ

TolálunitárioUNDOUÂNTcoDlG0
468 753.75125ITEM

Nikkho
G1"1L50rc0TraneÍám'J01 327.00109Ampolâ300Fâímace8R0292402

309 002150
Am roÍilina. Do§agem 2l tutG,'t L, totma ÍaÍmacêutica soluçáo

07
8R0271710rúL3rl,lL50MGamroda 1.212,003,03Ampola400União Ouimrcá8R0448844

535.501,53Ampolô350Uniáo Ouimica
7A

U niáo OuimkáBRO268532 1095.000 73LA

100

1 500Sartisa

60

76

a
so{uçãoI\IG/ML irdicação20

É lióíilo P/ÍoÍma Íaímacêutical100 rúGCelopÍoleno, concertÉÉo

8R0271687la 5.00 ML00 M6/!\rL1ô scóíbrcoÂ.d

I

ttÂRcA
DEscR§Ão

8R0268264maleato, dosaqem:

L77_



Chã Grande
U.,- rlr!. tat'r.. Fls. 1307

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Donaduzzr
109 Metocbp.amida clondclo, dosaqem: 10 MG 8R0267312 Hipolabor 3 244 Comprimijo 015

128

133

DIVERSOS MPRIMI

S IVERSOS

766.00

't 75

l\retoclopamida clondrato, dosagem: 4 [4G/t L, apreseobção: solução
orallírâsan 10 00 [.{L

179 Acdo ascoÍbim 200 [rG/lt{L o oÍal/ÍÉsco 20 ML

PaÍágÍaío PrimeiÍo. Os pagamenlos serão efeluados mediante crédilo em conta conente da conlratada, por ordem bancária, em até 30
ítrinta) dias conseculivos, a contâr do recebimento deÍnitivo, quando mantidas as mesmas mndições iniciais de habililaçfu e caso não haja
íato impedilivo para o qual tenha concorrido à contratada.

Parágraío Segundo. Os pagamentos seÍão realizados inlegralmente, em correspondência com os produlos efelivamenle entregues no
mês anterior ao do pagamento.

PaÍágÍaío Tercêiro. A nota fiscal devidamenle atestada deverá seÍ apresentada na Íesouraria do Fundo l,4unicipal dê Sâúdê dê Chá
Grandê/PE Loca|zada na Avenida São José, n' 101, Cenlro, Chá Grande/PE.

Parágraío Quaíto . Por ocasião do pagamênlo a contrataoa deverá aprêsentar

a) CedÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regulaÍidade com o FGÍS;
b) Certidão Negativa de Débitos Relalivos a Tributos Federais, oivida Ativa da Uniâo e INSS, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiçâ do Írâbalho, comprovando a inexistência de

dêbitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de Íegularidade com as Fazendas Esladual e [,lunicipâl do domicílio ou sede daconlraiada.

ME

Valore§ (R$)
ITEM DEscRçÂo cóDGo MARCÂ QUAN] UND.

Unitário Total
124 Albendâzol. 40 MG/l\.i1, suspensáo oral 8R0267507 Geoab FÍasco 0.90 450,00

Escopolâmina butilbíoÍneto, apresentação: ass@iada mm dipirona
sodica, dosagem 6 67MG + 333[.,1G/M!, indicação: soluÉo oÍal/írasco
10.00 irL

8R4270622 Medquimicá 300 Frasco 6.85 2 055 00

130
Eíitromicina, eslolato, 50 MG/ML, suspemão oral/írasco 60,00 ML

8R0269998
Prali

Donaduzzi
350 Frasco 475 1 662 50

blprcÍeno. dosagem 50 MG/ML, Íorma Íarmacêutica:suspensáo oíal. 8R0294643 Natulab 500 FÍasco 1,28 640.00

VâlorêÊ (R$)
ITEM oEscRÇÀo côDrco MARCA QUAt{T UND.

Unitáíio Total

1í) 8R02675i5
Prati

Donaduzzl
10 000 Cápsula 0íó 4 600,00

153

Ampicilina, dosagêm: 500 Mc/cápsula

EscopohÍnim butilblomeb, ass@iada com dipiíona sódica, 10MG +
250MG,

BR0270620 Pharab 10.000 Compnmido 040 4.000.00

157 Dicloíenaco, apresêntaçãor sal potâssico, dosagem: 50 fi,lG/comprimido 8R02709S2 | Geoiab 10 000 Compnmido 008 800 00
159 Dipirona sodicê, 500 Mc/compnmrdo 8R0267203 Greênphârma 20.000 Comprimido 013 2 600.00

Valores (R$)
IÍE M DEScRçÂo coDtGo MARCA OUANÍ, UND,

Unitário Total
166 Ambroxol, sal cloidrato. 3 MG/N.,IL, râíopdfrasco 120,00 IVL 8R0446264 Farmâce 500 trasco 168 840 00

168
Ampicilina, concenllâção: 50 t!lGÍ'IL, Íoma íaÍmacêúica: susp€nsão
oÍal/íÍasm 60 m ML

8R0448843
Prati

oooaduzza
200 Frasco

170 Píatropio broÍnêlo. 0.25 l\rc/l\y'l, solução paÍa malaÇãoiírasco 20 00 ML 8R0268331 Hlpolabor 300 Frasco 0.98 294 00
Escopolamjna butilbÍonEto, dosageíI: 10 MGÀíL indi€Éot solu{áo
oral/
lrasco 20,00 ML.

8R0267281 500 Frasco 7,10 3 550.00

8R0267311 [,4ario 500 Fíasco 0.82 410,00

8R0271689 Natulab 500 FÍasco 1.29 645 00

Valores
ITEM oEscRsÂo coorGo MARCA QUATIT UNO,

unitário Íotal

't 83
Nblatna, do§agem: 25 000 Ul/G, apírsentaçtu: cíeíÍE vaginaUbbnaga
s000G 8R0266788 Greenphaíma 600 Bisnaga 366 2.196,00

Paragrâío Quinto - O pagamento será Íealizado, âÉs a apresentação pela Contralada da nota Íiscal devidamenle

do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do objelo
e indicação

383

H polabor

176
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ParágraÍo Sexto. Não haverá, sob hipôlese alguma pagamento anlecipado.

ParágraÍo Saimo - Nenhum pagamenlo seÍá eíetuado à adiudicalária enquanlo pendenle de liquidaçâo qualquer obrigação Esse Íato não
seÍá gerador de direito a reajustamento de preços ou à alualização monetária.

ParágÍaÍo Oitavo - A nota Íiscal que íor apresentada com eÍÍo, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento, sêÍá
devolvida à conlralada, paÍa correção e nesse caso o prâzo prêvisto no parágrafo primeiro será intenompido. A contagem do prazo previsto
para pagamento seíá iniciada a partir da respecliva regularização.

PaÍágraío Nono - Evenluais êtÍasos nos pagamentos imputáveis à contÍatada não geraÍão direito a qualquer atualização.

Parágraío DiÉcimo - A adiudicalâria não poderá âpresentaÍ nota íscal/faluÍa com CNPJiMF diverso do registrado no ContÍato.

ParágraÍo oécimo PÍlmêiro . Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gaslos do Írele, embalagem e todos e quarsquer
tributos, selârn eles sociais, lrabalhislas, previdenciàÍios, Íiscais, comerciais ou de qualquêr outra naturêza Íesultantes da execução do
conÍato

cúusuLA QUltiTA - DA ATUALIZACÂO ilOilETÁRlA. Omrrêndo alraso no pagamenlo, e desde que paÍa lanto, a conÍatada nâo
tenha concoÍrido de alguma Íorma; haverá incidência de atualizaçâo monetária sobrê o valor devido, pela variaçao acumulada do
IPCA/IBGE ocorÍida enlre a data Ílnâl prevista para o pagamênto e a dala de sua eíetiva realização.

CúU§ULA SEXÍA. DO REÀJUSTE - Não será concedido reajuste ou mrÍeção monetáÍia ao valor do Contrato.

Parágrafo Único. Fica assegurado o reequilibrio econômiccfrnanceiro inicialdo ContÍato, medianle a superveniência de fato imprevisível
nos termos e Íorma estab€lecida no aíigo 65, inciso ll, d da Lei 8.ô66/93 medianle provocação da contÍalada, cuja pretensào deveÍá estar
suíicienlemenle comprovada alravés de documento(s).

CúUSULA SETIÍúA - DA EXECUCÂO DO OBJETO DO CONÍRATO - Os produtos adqurridos deverão seí entÍegues no Fundo
[,lunicipal de Sâúde dê Chã Grande, situado na Avenida Vinte de Dezembro, n'145, Centro, Chá Grande/PE, ocasiào em que seía
procedida a conferência dos pÍodulos entregues, e a verificação se estão de acordo com as caraclerislicas e quanlitativos descrilos na
0rdêm deFomedmento.

PaÍágÍalo PrimeiÍor 0s pÍodutos devêrão seÍ enlrques em ate 03 (três) dias conidos, do recebimenlo da ordem de Fornecimenlo
êmrlida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, no hoÍáÍio de 07h00min as l3h00min.

Parágrafo Segundo: 0s produtos serão recebidos deíinitivamente após a veÍificação da qualidade e quantidade dos produlos ê

consequenle meitação, mediante atestado do setor responsável.

Parágraro ÍêrceiÍo: 0 prazo de validade dos produtos, não poderá ser inferioí a 12 (doze) meses conlados a parlir da data de entrega dos
respectivos produlos solicilados na OÍdem de Íornecimenlo emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã GÍande.

PaÍágraío Qüinto: O recebimento provisório ou deÍinitivo do serviço e do obiêto não exclui â responsabilidade da Conlratada pelos
prejuizos resullanles da incorreta execução docontrato.

ParágraÍo Serto: A Contratada Íicará obrigada a trocar o produto que viêr a ser recusado por não atender à especificação do Anexo
ll,Ordem de Forneclmento, sem que islo acarÍele qualqueÍ ônus à adminislração ou impone na rêlevância das sanÇôes píevistas na
lêgislâção vigente 0 prazo paÍa êntÍegâ do(s) novo(s) produto(s) sêÉ de até 48 (quaÍenta e oito) horas contadas em dias úteis, a

contar da notificação à contratada, às suas custas, sem pÍejuizo da aplicação daspenalidadês.

Parágraro Sêtimo: 0s produtos serão recebidos de modo imedialo e de,lnitivo sendo de responsabilidadê do fornecedor beneíciàÍro os
padroes adequados de seguranqa e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer irrêgularidades detecladas quando da ulilização dos mesmos.

PaÍágÍaÍo Oitavo - Será designado o servidoÍ Renato João dos Sanlos, Diretor de Adminislração Hospitalar, matrícula 344611, como
GESTOR DO CONTRAÍo e a seÍvidora Maria Josilvânia Santena Silva, Diretora de Assislência Farmacêutica, matÍicula 000379,
responsável pelo acrcmpanhamento e Íiscalização da enlrega dos produtos, anotando em Íegistro píôpÍio todas as ocoÍrências relaÇionadas

à erecução e determinaÉo tudo o que for necessário à regularização de falhas ou defeilos observados na execuÇão do Conlrâlo.

PaÍágÍato Quarto: O lÍansporte, caÍga e a descarga dos produtos mrreÍão por conla da Contratadâ, sem qualquer custo adicional

so|cilado posteriormente ao Fundo Municipalde Saúde de Chã GranddPE.
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cúusuLA oÍTAvA - OA SUBCOT{TRÂÍACÀO - A subcontralaçào depende de autorização prévia da conlratante, a quem incumbe
âvaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualiÍicação tecnica, alêm da rêgulaÍidade fiscal e tÍabalhista necessários à execução
do objeto

PaÍágraío PÍimeiro - A ContÍalada, na execução do conÍato, sem preiuízo das responsabilidades contÍatuais e legais, poderá
subcontralar parte do obieto desle lermo de refeÍência, alé o limile máximo de 30%, com prévia autorizâÇão do Fundo Municiõd de Saúde
de Chã Grande/PE.

PaÍágraÍo Segundo - Em qualquer hipolese de sukonlralaÉo, f,ermanece a íêsponsabilidade integral da Contratada pela períeita
execuçâo contratual, cabendolhe realizar a supervisão e coordenaÉo das alividades da subcontratação, bem como responder perante a
contratante pelo ngoroso cumprimento das obrigaçôes conlraluais correspondentes ao obieto da subcontratação.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRAÍADA - E responsabitidade da ooNTRÂTADA a execução objero contratuat em
estleila observància da legislaçáo vigente para contrataçoes públicâs, as especiÍicações técnicas contidas no edilal e seus anexos, beÍn
como em suas propostas, assumindo integralmenle as seguintes obrigações;

a) Para cumprimento do objeto descrito a empresa CoNÍRAÍADA deverá obedecêr às noímas da ANVISAI
b) Rêalizar os íornecimenlos em conÍormidade com ARP/ Contratoi
c) Responder pelos danos e/ou prêjuizos causados ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande ou a lerceiros, por ocorrénoa
dê problemas em viriude da execução do Contrâto, salvo na ocorrência de caso Íonuito, ou íorça maioÍ, apurados na íorma da
legislaçáo yigenlei

d) Fornecer os pÍodutos sempre dentro de seu pÍazo de validadei
e) Acalar e fâcilitar a ação da íiscalizaçáo do Fundo Municipal de Saúde, cumprindo as êxigências da mesma;
0 ResponsabilizaÊse pelo kanspoÍte dos produtos, de seu estabelecimento alé o local determinado pelo Fundo Municipal de
§aúde, bem como pelo seu descarregamento;

9) Responsabilizar-se pelos encargos decorÍentes do dmprimenlo das obrigaçôes conlratuais, bêm mmo pelo recolhimento de
todos os imposlos, taxas, taÍifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidrr
sobre o obieto desle Termo de Relerência, bem como apresentar os respeclivos comprovanles, quando solicitados pelo Fundo
lúunicipal de Saúde;
h) Comunicar à Gestão de Conlralos, a qualquer tempo, toda anormalidade que possa prejudiceÍ a execuçáo do Conlrato,
prestando os esclarecimentos perlinentes e, quandofor o caso, provjdenciando a devida correÇãoi
i) Não lransferir a outrem, o objeto do ContÍatoi

Emitir uma Nola Fiscal de venda para cada Ordem de Fomecimenlo envtada, onde consle, no minimo, o nome genénco, a
marca do produto, n"(s) do(s) lole(s), validade, quantidade íornecida, valoÍ unitário e valor lolal. As inÍormaçoes de;erão estar
dispostas lado a lado, produto a produto, de modo a viabiljzar a conferência;

clÁusuLA DÉctrrÂ- DAs oBRIGACÓES DO CO]{IRATAi{TE - São obrigações do Fundo Municipatde saúde de chã crande/pE:

a) RecebeÍ o objeto nas condiçÕes estabelecidas nesle Contralo.
b) VeriÍicar a conformidade dos bens Íecebidos com as esp€ciícações constanles no ÍeÍmo de Referência e da pÍoposta para
Íins de aceilação e recebimentodefinitivo.
c) Comunicar à ContÍatada, por escrito, sobre imperíei@es, Íalhas ou irregularidades veriíicadas no objeto fornecido para que
seia substiluido, rêparado ou mnigido.
d) Acompanhar e íiscalizar o cumprimento das obrigaçôes da Contratada aÍavés de servidor responsável designado.
e) EfeluaÍ o pagamento à Contratada no valoÍ conespondenle ao íornecimento do objeto, no prazo e íorma éslabelecidos neste
Conlrato

0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrjga@s conlÍaluais.
g) A AdminislraÇão nàl responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratâdâ com terceiros, ainda que vinculadas
à execução do contralo, bem como por qualquer dano cêusado a terceiÍos em decoÍÍência de ato da Conlratada. de seus
empregados, prepostos ousubordinados

clÁusuLA oÉclMA PRIMEIRA - DAS PEI{ALIDADES E DA RESCISÃO - A COI{TRATADA sujeilar-se-á, no caso de inadimpternenlo
de suas obrigaçoes, às seguintes sançoes graduadas conÍoÍme a gravidade da iníraEão, de acordo com os Artigos 86 a 88, da Lei Federal
N" 8.666/93 após o prêvio processo adminislrativo, garanlidos a ampla defesa e o contraditório constilucional:

I - AdveÍtênciâ - A ser aplicada p€lo órgão gerenciador, por escrilo, independenle de outras sanções cabiveis, quando houver
aíastamento das condições contÍatuars ou condiçõês têcnicas eslabelecidas, inclusive das recomenda@s ou determinações da
Íiscalizaçáo do CONÍRATANTE.

ll - llultar - Na seguinte íormâ:

a) 0,1 % (um décimo poí cento) por dia, sobre o valor total da Nota d€ Empenho, p3ra atraso na enlÍega 30
de(trinta) dias corridos de atraso a CoNTRANTANTE poderá decidrr pela continuidade da mut ta ou pela Íescisão, em

.!..
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inexêcução contratual ;

b) 0,1 o/o (um décimo por cento) por dia, sobÍe o valor total da Nola de Empenho, para alraso na instalação de ilens. Decorridos

30 (trinta) dias corridos de atraso a CoNTRANTANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão de

inexecuçâo conÍatual;

c) 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valoÍ total da Nota de Empênho, para atraso na assinatura do Conlralo.

Oecorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso a CONTRANÍANÍE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em

razão de inexecução mntratual;

d) 1% (um poÍ cento)do valoí lolal da Nota de Empenho, no caso de demais inexecução parcialou total do objeto contralado;

e) Ampliâí a multa em dues vezes o valor estabelecido, no c2so de reincidência de infr@

parágÍaÍo PÍimêiro - As multas aplicadas deveÍão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a conlar da data da

notifi;âÇão. podendo a AdministÍação cobrâlas ludiciâlmente, nos termos da Lei n" 6.830/80, com os encârgos correspondentes

parágraÍo Segundo - Suspensão tempoÍária de participação em licitaçãr ê impedimento de mnlráar com a Administrâção PÚblica' por

prazo não sup€rioÍ a 05 (cinm) anos, dê acoÍdo com a graYidade da íalta

parágraío TerceiÍo - O licitante que mnvocada dentro do pÍazo de validade da sua pÍoposta, nâo assinaÍ Conlrato iniustilicadamente,

Í'cará impeddo de licitar mm os orgãos integÍanles da Ata por 6 (seis) meses.

paÍágÍeto Quarto - O licitanle que deixar de entregar documentaçá) exigida para o ceítame ou apresentâr doolmentação íalsa, enselar o

retaràamento da execuÉo de seu obieto, não maÀtiver a proposta, falhar ou haudar na execuÉo dâs obrigações @nstantes nã Ata ou

Editat. compo(aÊse de modo inidôneo ou cometer fraude Íiscal, Íicará impedida de licitar e cofltratar com a União e, seÍá descrêdenciada

no S|CAF, pelo prazo de até 05 (cinm) anos, sem pouizo das mult6 previstas neste Edital e das demais mminaÉes legais

PaÍágÍafo Quinto - As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicdas na Íormâ abaixo;

a) deixar de entÍegaÍ documentaçfo exigida parâ o ceíame, deixaÍ de assinar o ContÍato injustiÍicadamenle, retardaÍ a execuÉo

dô seu obielo/seÍviço e não manter a suãproposta ÍicaÍá imp€dido dê licitar e mnlralar mm a União por até 90 (novênta) dias

b) falhaÍ ou íraudaÍ na entÍega dos pÍodutos/prestaÍ o servi@ ficaÍá impedido de licitar e contratar mm a União por, no mínimo 90

(noventa)dia3 até 02 (dob) 8nos.

c) apresentar d@rmêntação falsa, mmeter íraude liscal e comportaí-se de modo inidôneo, seÍá impedida dê licilar e mnlrâtaÍ com

o municipio por, no mínimo 02 (doh) .no3 até 05 (cineo) âno3.

parâgr.lo Sexto - Oeclaração da inidoneidde para licitar ou mntrataÍ mm a Administraçtu Pública a ser aplicâda se o mnlratado incoíeí

nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:

a) tenha sofrido condenaçáo deíinitiva poÍ praticar, poÍ meios dolosos. ,raude íiscal no Iecolhimento de qualquer tributo.

b) tenha pÍaticado atos ilicitos visando Írustrar os objetivos da licilação.

c) demonstraÍ nál possuiÍ idoneidade parâ contratar mm a administÍaçáo em virtude dos atos ilícitos pÍaticâdos.

parágraÍo Sétimo - O valor da multa aplicada será descontado do pagamento a ser eÍeluadc ao CONTR{TADO podendo, entretanto,

coníorme o caso, pÍocessar-se a mbrânça iudiciâlmente.

parágraÍo Oitavo , Alrasos cujas justificaliva sejam aceitas pelo CONTRATANÍE e comunicadas antes dos prazos de entrega mnsignados

na ná de Regislro de Preço pcde;ão, a cÍitério deste, serem isenlos total ou paícialmente da multa'

PaÍágÍalo ilono - As penalidades serão obrigatoÍiamenle registÍadas no slcAF e, no caso de impedimento de licitaÍ e conlrâaÍ mm a

ÂirÃitrrãç"o Éruri.", 
" 

CONTRATADO será discredenciado por igual periodo, sem preiuizo das multas previstas neste Edital e demais

cominaçôes legais.

parágÍaío Oécimo - Íodos os câsos de rescisão serão íoÍmalmente rnotivados nos aulos, assegurado o mntraditório e a ampla deÍesâ

Parágrato t»cimo Primeiro - Nos casos do lnciso I do PaÍáqralo Décimo Segundo a rescisão deveÍá ser PÍecedida

e Íundamentada da auloridade mmpetenle

escrila

t
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ParágraÍo Oécimo Sêgundo - A inexecuçá) tolal ou parcial da Ata de Registro de Preços ens€ia a sua Íescisão pelo CONÍRATANTE
com as consequências a seguir pÍevistasl

I , A rescisão poderá seÍ:

b) amigável. por acordo entre as parles, mediante autorização escrita e fundamêntâda pelo CONTRATANTE, reduzida â lermo no

processo de licilaçào, desde que haja conveniência do CONTRATANTE.

c) iudicial, nos termos da legislação

ll- Constituem motivos para Íêscisão, os pÍevislos no art.78, da Lei n". 8.666/93.

a) Em caso de rescisàl prevista nos incisos Xll a Xvlll do art. 78 da Lei n". 8.666/93, sem que haja culpa do CONÍRÁÍADO. será

este ressarcido dos preiuizos regularmenle @mprovados, quando os houver sofÍido, com direito aos pagamentos devidos pela

entrega das meÍcadoriâs alé a data da rescrsà).

b) A rescisâo de que trata os incisos do aí.79, acaÍrela as consequências previstas no aÍt. 80, inciso i a lV, ambos da Lei n".

8.666/93,

paÍágÍafo Décimo ÍêÍcêiro - Na hipôtese de se mncretizar a Íescisão, poderá o CONÍRATANTE contratar com as licitantes classiílcadas

em mlocâção subsequente, ou efetuaí nova licitação.

paÍágralo Décimo Quatto - Em caso de a Adjudicatária deixar de cumprir sua proposta, será convocada a seguinle, na ordem de

classiÍicaçâo, e assim sucessivamenle, sem preiuizo da aplicaçâo das san@es cabíveis quando sê tratar de recusa injustilicada, garantindo

o diÍeilo ao contÍadilório e à amplâ defesa.

peÍágÍafo Oécimo Oúinto - As penalidades reíeridas no caput do artigo 81, dê Lei n0 8.666/93 e alteraçôes posteriores, não se aplicam às

demais licitantes, coÍryocadas nos termos do aÍtigo precedente, que não aceitarem a mnlralaÉo.

Parágrafo t»cimo SeÍo - Ficarâo ainda sujeitos às penalidades previstas nos lncisos lll e lV do aÍtigo 87, da Lei n" 8.666/93 e altera@s

posterores, os pÍofissionãis ou as empresas que praticarem 06 ilicilos pÍevistos no artigo 88 do mesmo diploma legal.

parágraío Décimo S&imo - As penalidades ú poderão ser relevadas nas hipoleses de caso íoÍtuito ou força maioÍ, devidamenle

jusliíicado e compíovado, a juizo da Administração.

CúUSULA oÉCllúA SEGUNDA - DAS DESPESAS DO Col{[RÂTo - Constituirá encaÍgo exclusivo da contratada o pagamento de

lribulos, tanÍas e despesas decrorrentes da êxecuçfu do obielo deste Contrato.

parágraío único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comeÍciars.

decorrenÍes da execuçâo do Conlrato. A(igo 7'l da 1ei8.666/93.

CúUSULA DÉClmA ÍERCE|RA - OOS RECURSOS ORCAIIEiITÁRIOS - As despesas decorrentes deste Contrato correrào por conta

dos Íecursos a seguiÍ especiÍicados;

OflGAo

8000

8000

8002
8002

10.302.10'14.2.852
10 303.1017.2.149

(1161) 3.3.90.30.00

3.3.90.32.00

R$ 24.322,25 (Hospital)

R$ 6 453,50 (F.B )

cúusuLA DÉclirA ouARTA - DA RESPOilSABILIoADE CIVIL - A contralada ÍespondeÍá por peÍdas e danos que vier a soÍíeÍ o

conlratanle, ou lerceiÍos, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contrâtada ou de seus prepostos, independentemente de

outras comrraçoes contratuais ou legais a que esliver sujeila; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a íiscalizaçào ou o

acompanhamento pelo contralante. AÍtigo 70 da Lei 8.666/93.

cLÁUSULA OEcIMA ouINTA. DOS AcRÉscr E suPREssôEs - A quantidade iniciâlmente contratada poderá seÍ acrescida ou

suprimida dentro dos limites previstos no parágraío pÍimeiro do arligo 65 da Lêi n" 8.666/93

objelo deslecLÁusuLA DÉcti,tA sExrA . DAS ALÍERACÔES - As alteraçoes, porventura necessárias ao bom e liel

Conlrato seíão eÍetivadas na Íorma do arligo 65 da Lei 8 666/93, através de TeÍmo Adilivo

AV.Sõolo3é,n'lol,CenlÍo,ChõGÍonde'PE'CEP55'ô3ó'ü)0lleleíone:813537'll40lCNPJ:l
r.moit ouviáorloochogronde.pe.gov.br I site www.chogronde.Pê.gov'bÍ

1.049.80ó/0(x)t -?0

a) determinada por Ato unilaleral e escrito do CONTRATANTE, nos câsos enumeÍados nos incisos I a Xll e XVll do Art. 78, da Lei

n".8.666€3.
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cúUSULA OÉCllilÂ síllrA- DO FoRO - O Foro do presente contralo será o da comaÍca de Gravala/PE, excluido qualqueÍ outro

E, poÍ esiarem o pÍesenle Contrato em quaÍo de iguâl teor, e para um só eíeito legal. nae

presença das teslemunhas

.68+34
Secretário Municipal de Saúde

CONTRATAT{TE

TESÍEMUNHAS:

MEDVIDA OISTRIBUIDORÂ DE MEDICAMENTOS

HOSPITALAR EIRELIME
COt'IÍRÂTADA

Ç5e.8*-ez
o@
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