
CoNTRATO N0 080/2020

pARA FINS DE AeutslqAo oe MATERTAL nrtEolco HosprrALAR DESTINADo Ao ENFRENTAMENTO

DA pANDEMn eu oedonnEncn Do coRoNAvinus sens-cov-2 (covtD-19), EM vERTENTES-PE

O n11uUtCiptO DE VERTENTES, por interm6dio do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ:

10.261.24510001-26, com sede na Rua Manoel Benicio de Azevedo, s/n - Centro - Vertentes-PE, CEP:

55.770-000, neste ato representado pelo Secret6rio de Saude, Jos6 Helder Pinto Correa de Araiio,

brasileiro, casado, m6dico, portador do Registro Geral n0 2.039.912 SSP/PE e inscrito no CPF sob n0

470.457.794-53, residente na Rua Teixeira de Freitas, no 13 - Centro - Vertentes-PE, CEP: 55.770-000, no

uso de suas atribuiq6es legais, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 56
SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - ME, CNPJ no 29.775.313/0001-01, com endereEo na Avenida

Vinte de Janeiro, no 499 - Boa Viagem - Recife-PE, CEP.51.130-120, neste ato representada por Sylvya

Leal Nbbrega Bezerra, brasileira solteira representante comercial, portadora do Registro Geral n0 7.954.905

SDS/PE e inscrita no CPF sob no 063.076.494-88, residente em Recife-PE, daqui por diante denominada

simplesmente CONTRATADA, t6m entre si acordados os terntos deste contrato, objeto do Pregdo Eletrdnico

no 001/2020 consoante consta do Processo Licitatorio no Afii?-020, sujeitando-se as partes ds leis no

8.078/90 e 8.666/93, e mediante as clSusulas e condiEdes seguintes:

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA . O presente contrato tem por objeto a aquisiilio de maierial m6dico hospitalar

destinado is unidades de sa0de localizadas no Municipio, para enfrentamento da pandemia em decorrOncia

do coronavirus Sars-Cov-2 (Covid-'19), em Vertentes-PE.

Subcl6usula Unica . As quantidades, unidades e a discriminaqSo detalhada do objeto constam do termo de

refer6ncia, anexo ao processo de licitaEdo em epigrafe.

DA FORMA DE FORNECIMENTO

CLAUSULA SEGUNDA - Os materiais terSo fornecimento de forma parcelada.

DO PREgO

CLAUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE pagarS pelo fornecimento dos materiais o valor total de R$

10,720,00 (dez mil setecentos e vinte reais), de acordo com os preEos unit6rios adiante descritos, estando j6

incluidos todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigag6es e encargos de qualquer

natureza.

Item DescriqSo Marca Quant. Unid unitar10 Totalem R$

M6scaras Descart6vel em TNT tripla American 8000 Un 1,34 10720,00

DAS COND190ES DE PAGAMENTO

CttUSULA QUARttA・ O pagamento sera realizado no prazo de at6 5(cincO)dlaS iteis,contados da

liquida95o da despesa,atravё s de ordem bancaria,para〈

DO REAJUSttE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENttES
Rua Manoel Benicio de Azevedo′ s/n― Centro― Vertentes― PE

C[P:55770-000-Fone:(81)3734-1032-CNPJ:10.261.245/0001-26

″



、デrENTEs.、

CLAUSULA QUINTA - O prego proposto n5o ser6 reajustado durante o periodo de execugSo contratual,
salvo pela situagio inserta no artigo 65, S 50 da Lei no 8.666/93, e desde que a CONTRATADA apresente
planilha de custos detalhada de cada item da proposta.

DA ATUAL|ZA9Ao MoNETARIA

CLAUSULA SEXTA - Ocorrendo atraso nos pagamentos devidos, apos 30 (trinta) dias da liquidagdo da
despesa, a CONTRATADA ter6 direito a requerer da AdministraEso uma compensaqSo financeira, em que a
apurag6o se far6 desde a data de seu vencimento at6 a data do efetivo pagamento, com juros de mora
calculados i taxa de 0,5% (meio por cento) ao m6s ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicaEio das
seguintes formulas:

EM=lxNxVP
| = (TX100)/ 365

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Ntmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento,
VP.= Valor da parcela em atraso

| = lndice de compensagdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual.

DO PRAZO DE EXECUqAO

CLAUSULA SETIMA - O prazo de vigOncia para a execug6o do objeto ser6 de 3 (tr6s) meses, a contar da
data da ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado o prazo, mantendo-se em vigdncia o periodo de
garantia prestado.

DA DOTAqAO OR9AMENTARTA

CLAUSULA OITAVA - As obrigag6es financeiras assumidas conerdo por conta de recursos alocados na
seguinte dotagdo orgament6ria : 80021 10.122. I 0 1 8.2. 1 I 05 - 3. 3.90.30.

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

CLAUSULA NONA - Obriga-se a CONTRATADA a cumprir rigorosamente as normas e exig6ncias previstas
no edital da licitagdo e em todos os seus anexos, devendo, ainda:

1. Executar o objeto de acordo com as especificagOes, disposiEoes gerais e demais elementos exigidos
no edital de licitaqSo e seus anexos;

2. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagSo acerca da execugSo do Contrato, sem
pr6via autorizagio da CONTRATANTE;

3. Prestar esclarecimentos d CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam,
independente de solicitagSo.

CLAUSULA DECIMA - A fiscalizaqio deste contrato ficar6 a cargo da Secretaria de SaUde, que tomar6 as
provid6ncias cabiveis conquanto a sua correta execugdo, devendo proporcionar todas as facilidades
necess6rias d execugdo do objeto, prestar as informaqdes que forem solicitadas, bem como efetuar os
pagamentos nas condiE6es e preEos pactuados.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERttENttES
Rua Manoel Benicio de Azevedo′ s/n― Centro― Vertentes―PE

CEP:55770-000-Fone:(81)3734-1032-CNPJ:10261245/0001-26



.lgRtENTEs'aa

DAS SANqOES

cLAUSULA DEctMA PRIME|RA . o descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas pela

CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderi acarretar as seguintes sanq6es:

1, Advert6ncia;

2. Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculada sobre o valor total do

contrato, a cada 1 (um) dia de atraso, at6 o limite de 10 % (dez por cento), caracterizando inexecuESo

parcial;

3. Multa compensatoria no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato'

pela inadimpl6ncia alem do prazo m5ximo de 10 (dez) dias, caracterizando inexecugio total do

mesmo.

DOS CASOS DE RESCEAO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA . Este contrato poder6 ser rescindido a qualquer tempo,

independentemente de notificagoes ou interpelag6es judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos

previstos nos artigos 77 e78, na forma do artigo 79, da Lei no 8.666/93.

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAqAO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - No caso de rescisSo administrativa prevista no artigo 77 daLei Federal

no 8.666/93 ficam assegurados os direitos da Administraqio.

DA VTNCULAqAO AO EDITAL DE LICITAqAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA. Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcriEio,

as condigoes previstas no edital da licitaEso e seus anexos, deconente do Pregdo Eletr6nico n0 001/2020, e

na proposta da CONTRATADA.

DA LEGISLA9AO APLICAVEL

CLAUSULA DECIMA QUINTA . Rege-se o presente contrato pelas normas estatuidas na Lei Federal no

8.666/93 e disposig6es de direito p0blico/privado, naquilo que se aplicar.

DAS CONDrgoeS Oe HABILffAqAo

CLAUSULA DECIMA SEXTA . Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execugdo do contrato,

em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagSo exigidas

na licitagSo.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SETIMA - As quest6es decorrentes da execuqio deste contrato que ndo possam ser

dirimidas administrativamente serSo processadas e julgadas na Justiqa Estadual, no Foro do Municipio de

Vertentes-PE, com exclusSo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se configurar.

Vertentes, 20 de julho de 2020
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