
Chã Grande
,ln. ,1 . tt n.t,,

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÃO ELEÍRÔNIcO NO 006/2022

PRocEsso LtctrATóRro rf oo7/2022

CONÍRATO F}IS N,O 21íM22, QUE ENTRE g CELEBRA,, O FUNDO
,TIUNIâIPAL DE §AÚOE DE cHÁ GRANDETPE E A EITPREiA
DISINBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE ITERIDIONAL LTDA ITE, PARA
OS F'A'S QUE SE ESPEC'F'CÁ,

Ao 'lo (pnmeiro) dia do mês de setembm de 2022, de um lado o FUNoO f,UNICIPAL DE SAÚDE DE CHÀ GRANDE com sede e foro em
Pemambuco, localizada à Av€flila ViíÍe de Dezembro, 145 - Cenfo - Châ Grdd€ - PE, inscrita no C.N.P J.iMF sob o no 08.625.167/0001.
$, neste ato repÍ€sêntado pelo sêu Gestor e Secretário de Saude Sr. Jaim AíDÍin Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nsneado por

meio da PoÍtaria No 2851n17 dffia e,l,t01l0&,o17, portador da Carteira de ldentidade |f 1.&26.812SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no
uso da úibuiião que lhe confors o oRlGltlAL, neste ato denominado simplesÍnente COIITRATAI{TE. e a empresa DistribuidoÍa de
Produt6 Agrcst f,€íldiond LÍDÂ Í{E inscÍla no CNPJ sob 0 n' $.876.2691000í-í}, estabelêcira à Rua Sargento Silvino Mac!êdo, No

03, Sào José - GaranhuníPÊ - CEP: 55.295280, nesle ato representada poí sua represenhnb lsgal. Sra. Raissa Rabêlo FerÍeira,
portadora da CaÍGiÍa de ld€nüdâde N" 4.007.225t, expedida pela SecÍetaria de Deíesa Social do Etado & Alagoas, CPF,/IúF N0

136.619.254-07, doravanb donoíninada COi{ÍRATADA, pactuam o presente Confato, cuia celêbrâ@ é dec{xTente do PÍocesso
LicitaúóÍio no 007f2022 - PÍrgão Eletrônico n' 00612021- Aa dê RêgiíÍo dê PÍêçc FIS n' my20z - doravante denominado
PROCESSO e que sê rêgerá peh Lei Federal n0 8.666 de 21 ds junho de 1993, e rnodif@6 su@u€Írt€s; pelos têímos da proposta

vencêdora, parb int€0rante deste contrãtoi pelo esabêbcilo no Edihl e sous aExos, pelos pÍeceitos de diÍeib público, aplicando-se-lhes

supletivanenls, os principios da Teoria @ral dos Conffio§ € as disposiFes de diÍêito pívado: atendidas as dár6ulas, ê condíÇoes que se

enunciam a s€guir:

CLÁUSULA PÍUIEIRA - DO OBJEÍO - Aquis(*o coír êírfêga palelada d€ nsiêÍld dê limp@r ê d.lcártáyds destinadG ao Fundo

Muniipal de Saúde, Resirência Teraptutila, Conto de Abflçtu Rúmsssial - CAPS, HcpÍtal Gâd AlÍEdo /ú,es de Limâ e Unirdes de

Sâúde dâ Familia - USF, conbír€ €Bp€cificaçõ€s e quanüdad€s hdi:âdas no Anerc ll, parte htegrante dê5ô cont& hdependente de

transcÍiçâo.

Parágraío PÍimoiÍo . O pÍ€sente Cofltrab não podeú sar obi:to dê c€ssâo ([l tsânsfêíência, no todo ou em párb.

CúUSULA SEGU DA. 0A F|I{ALIDAoE - O obFb dêsts CoflHo dostinasê ao desênvolümênto das ath,irades noínais do Fundo

Municipal& Saúde, atâvés das Unidadss de Saúdê da Fanilia - USF.

CúUSULA ÍERCEIRA - DO PRAZO - O pÍesenb CoíEaúo vborará aiá 3l dê dezsmbm dê 2022, contados a paÍlir de sua assanatura,

podendo sêr poíogado, Ílos lêímc da legislação peÍtin€nlê.

cúusuLA QUARTA - Do vALoR E coNDtCóEs DE PAGAHENÍo - Aúibui-se a esse confdo o lralor dê Rt m.96'1,{0 MÍrte mil,

novêcêrlos e !€3!áta e um Íraar e quaíêíta ceírtav6) referente m valor lotal do ou,eh previsto na Cláusula Píimeira, paÍa a

totalirade do periodo mad:nado na Cláusula Terc€ira, coníoÍme detalhaírento a seguir:

ÍÍEIIS - EXCLUSIVO PARÂ MICROEMPRESAS E EMPRESAS OE PÊQUENO PORÍE lll da Lêi 1

10 Balde de ástico, coín de 50 litos. com

Balde de metal coan í5litÍos 45.00

Cerd Líquila pâra Íiso - pdnclÍio aüvo solvente de ped€o, cúnpo.rtso
básica siliconê, parafina, Íomo{, coÍanle, coítseNante, perfume e oiras
subslâncias quimilas permitidas, teor ntu,íolátêis minimo 3,5% na calegoíia 600,00
pÍoílo uso, acoídiionado em tÍasco plhico, caixa coín 04 bombonas

isüo no MinisÉrio da Salde.conteôdo 5lilíos cda. Píoduto côm

Colher plásti5 dêscadávd conleccbnâda em plásüco lEsistenb na coí
br ca or translucila Ínedando 15 a '16 on de compÍimeílo. O prcdulo deve
sêr isento d€ ÍnateÍiais estalh6, íadraduÍas, debrma@es, ebaôas oo

aÍeslas. Embdad6 higienbaflrente em ssco dáslico e re€rnbaladas eín

caixa de p4elão. Âcondicionado confoímê a píarc do íabíicante de íoíma a
gaBntir a higiene e intogÍirade do píoduto aÉ sêu uso. A einbalagêín
deverá conte. extemarn€nte os dados de il€nüficâção, paocedàcia e

Strae0last

ade. Paclte com 50 unidades

12

14

Poliflor

50304

Valoles (RS)
ARCÀ OUANI. UI,iD.

Unitlrio lotalIÍEM oEscRçÀo

02 Acidulâíte Balde com 05 Ko BeckeÍ 10 Unidade 105.00 1 050 00

04 105 00Unidade I 420 00lr i Alveiante alfa doío a 14% com 05 Kg I Coídex

08 | Âvenbl em plástioo {PVC),oíado l,2otiíT MC 20 Unidade 12.50 250,00

Merconplast 20 Unldade 36.00 720.00

11 05

08 75.00U n dâde

9.00

4.35Pâcote

Copo descaítávêl conlêccionado com ÍEsioa têÍrnopidica branca ou 
I

translúqda com capaqdad€ de 50 ml, m€drído apíoúÍadamente 5.0 cm & | Cnslalcopo
di&neto ía bo.a, 3,0 qn de diàÍneto ío fundo e 1 0 qn de dtuGJCs copos I

15 Carxa

AV. Sôo Jo3é, no l0l, Cenlro, Chô Grondê-PE, CEP 55.ó3ó-m0 | Ieleíone:81 3537-1140 I CNPJ: 11.049.80ó/m0l '90
E-moll ouvldoÍlo@chogíondê,pe.gov.br I Slre tYww.chogrondepe.ga'r.br

MeíconDlast tJnidade

7A

M 99 00 396.00
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devsín s€r homogên6os isonbs d€ mabrjais est-anhos. bdhas, íachduras.
furcs, dêÍoÍmaÉes, bordas alladas ou r€baóas. não dsvem apros€ntâr
sujiiades inlema ou exlemamente. Acondicionado conloÍÍne praxe
do fàbncenb. êm eínbaiagem dástica na caiE com 50 liras com 100

unilades c€dâ, d6 íoma a qEranür a hig6ne e int€gndade do prcduto aé seu
uso. Â embalâgên devgrá contor extemam€Íte os dados de

deoüfrcaÉo, pocedênciã e quanbdade. Dêvêrá atêndeí as @ndi@s geÉis
da NBR'14865e NBR 13230 da ABNT.

18 Desinfetânte paIa piso c!.rcentEdo 5 Lilros Maxlm 10 LJnidade 880 88,00

20

Deteeente líquido - pnncípio alivo liflear alquilbênzeno. sulfunab de údro,
composiÉo básicê lonsa aNa: aliônicos, náo iônicos, coadjuvanb,
prêsêNânlês, sêqu€stranle. glp€s6ante, iiagrànoâs e outlas subsiâmÂs
químicas pemitidas, teor de alivos minimo dê 8,0%, ph=6,G9,0, soluçáo 1%
p/p, composlÉo aromálica nêuka, acondiêonado em ÍÍâsco plástico,

cônlendo 500 ml, (RrsduÉo MS 1,78), (PoÍlâtu 8749gj. cái\à d24
unkladGs.

Maíim 25 Caixa 29,00 725,N

21
Embalagem üpo quendnha tênni(a, material isopor caracterisl cas adicionas
com tampa No 8. ElÍàalaoêm coín 100 unidades.

Totalplasl 55 Caira 39,00 2.145,00

22
Es.rvâo dáíico pata liÍÍpêza €m gêral. oval, cerdas e supole dástco
medindo apÍodnâdamente

Condor 10 Unidade 3,00 30.00

23
Espooja para limpea - tipo ú.da hce, nào Íisca medhdo m minimo de
1 l0x58x2E mm, corn bmato Eilh!s 20 Caüa 35,00 700.00

24 Flanela - 1 00% algodáo. medlndo 33x53cm na cor laranta. l\4c 50 Unidade 1,60 80,00
Fósíoío. cüfeccjoírado êm madêLÉ de píirneia qudirade, acabaÍrEnto
peÍfgito, coín polta abr6l\rd rnedindo âproximadamontê ô cm de
compÍimento total. Acondicionado em caixas re§stsntes contendo
âpoxinadamente 40 pôlitos, íeembalados em faírro com 20 maco§

Paraná 05 Fardo 9,90 49,50

3í
Limpâdoí mulliuso, composiiào: lineár aquil benzs'ro sulÍonâb de sodb,
tensoâtivo não rôn co, êlcalinlzanle, sequestante, solubilizante, éter glirólico,
áaod, gerfume e áqua, em tubos de 500 úl em cab(a com 12 unrdaês.

Mêxlim 20 Caixa 30,00 600,00

32 Lixeirâ dáslh3 30 lrtros c/Dedal (c./alo inbmo rara acomodar o sacô dê lixo). BralLmpia 10 l..,ndade 45,00 450,m
34 Ôeo Odorüêdor de Arnbiênbs Concenlrado. írasco clm 140 nú Kinq 12 Unidade 22.00 264,00

Pá de Lo pláslica - dê pdipÍopileno, diÍÍEnsão (285@mpr21íaÍg87alt)
mm

Cistal 2A Unidade 5,56 111,20

Pap€l alumino êm rolo msdindo 30 cÍn dê laÍgura s 100 m do compnm€nh.
êmbdado om caixa ds papêlão, sem furos ou sinais do oxidaçtu.
Acoíldicroírado confonno â praxe do fabÍicanle de fodra a garantir a hbi€ne e
integndade do produto até s€u uso. A embalag€m dev€Íá cootsr er€lamonle
os dâdqs de idemica(ão. Drocêdêncb e qLlantidads. Caixa com 25 rolos.

Wydda 04 Caixâ 70,00 280,00

42

Papel hagiêíico comum - folhâ simdes, goÍÍado, sem picote, na cor naturd,
medindo 40mx1&In, composto ds fibràs natuÉis ê aparas dg pap€|, fado
com !§rqcotqglonlendo 4 rolos cada pacotê.

Coalê 70 Fardo 36,00 2.s20,00

{4
Papel Kraft Natrral {Em iJha6 pado/manom doe dois hdos tâmânho 41,
composto de mistura do libÍas de cdLdo6e cuítas ou longas píovenienles de
madeiras Ínacias, resisl€nle a rupfuras, Semi - Klafi Gramâfula: 80G

LêvoÍ!
PaÉis

40 Kg 50,00 ?.000.00

48 Prendedor de oupa pacote.rm 12 unidades. Paraná 2D Pacote 2,20 44,00

49

Refl pará MoP sêco (ReÍl Mop Pó Prof 60x15 cm. ReÍl composb poí fios
1tl0% acÍíicos que peírnitem una esláticâ natural com resutbdo supeior m
retenÉo de paíÍculas. Pade supeÍior confeccioílada cdn leckjo sintético
lâvável e de íácil secâgeln. Podg ser lavado divetsas vezes. Resistonle ao
6ncdhiÍrpnb. Srslema de lêclEírEnb poí la@s).

Bralmpia 10 Unidade 30 00 300,00

Rodo paíâ piso com cabo em madêira ÍBsbtentê e revesüdo com dáslico,
baso ern plásti:o medindo 45 cín, com lànina de borÍaúa ouda de orcelênb
ducbilrdade a

Cnstzl 20 5,00 r00,m

52

Sabão amarslo em tablEte 200 gÍamas, composição básica, caôonato de
sodio, côranle carbonâto de cálcio, especiícaçoes coEnles e água @mum
embdado em sáco plástrco de 200 graínas, embalagens conbndo 05 (cinco)

unidadgs. caixa com 50 uniladês.

Espumil 2A Caria 44.62 892.40

53

Sabáô êÍn po - pnncipio âlivo âlquI benzeno sulfonalo de sodio, silicáto de
sodio, cáôonato de sódb, bor de ativoG minimo dê 8o%yo, ph=11,5

ínárimo, soluçáo 1% p/p, piqmentos e outras subslâncias pemllidas,
â@ndiciqEdo em saco plástico, contendo 500 gramas, e suê @ndi@
deveÍâo eshr de acordo corn a (resduÇão MS 1r8), (port

Jarag!a 15 Cai\a 28,00 420.00

54 Sabonêtê aduho 90 q. Caixa mm 12 unidâdes Even a2 Caüa 14,50 29,00
Sabonete Lhuido 500 ml BelloBella 24 Unidade 3.90 93,60

56
Sâco pârâ lixo - de polietileno com capácidade de 100 llfos, na cor
pr6la/aÀrl, slas condições Coalâ 50 FaÍdo 9,00

60 Saco Plástc! em bobinã para 5 lq 25x35cm. Bobina com 1.000 unidâdes Nêwphst 03 ec! na 30.!0 90,00
61 Saco Plásbco em bobina pâra 5 tO 35x50cm. Bobina com 1.000 unidâdês Nêv,dâC- -.03 Eobina 32,00 96,00

AV. Sõo José. n' l0l, Centro, Chô Gronde-PE. CEp 5S.ó3ô-OOO
E-moil ouvldorio@chogÍonde.pe.goy.br I

Ielêíone:81 3537-l140 | CNPJ: I 1.O4t.3Cé,'C001-90
Sile www.chogronde.pe.gov.br
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40

51 Unrdade

450,00

< 
^.'AE<IE



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PaÉgrafo PÍlmêiro - Os pagamgntos sêrão eÍêtuados mediants crêdito em conta mÍrente da contÍatâda, por ordêm bancária, em até 30
(trinta) dias cüssqJtivos, a contar do recebimento definitivo, quando mantidas as mesmas condlçóês iniciais de hatilitasáo e caso não haja
hlo impeditivo para o qual l8nha concoÍÍido à coniratada.

PaÍágÍaÍo Segundo - Os pagamenbs seíão redizados integralmsnb, em conespondência com os pÍodutos eleüvamente entregues no
mês antêÍior ao do pagamento.

ParáglaÍo Torcsiro. A nota fscal devrdamente atestada deverâ ser apresêntada na Tesourana do Fundo Municipal dê Saúde de Chã
Grânde/PE, Localizada na Avenida São José, n' '101, C€ntro, Chã Grande/PE.

ParágÍafo Quano. Por ocêsião do pagamênto a contrâtada deverá apresentaÍ:

a) Ce,1iÍcádo dê Regularidade do FGTS - CRF, mmprovando regularidade com o FGTSi
b) ceítidão Nqatjva de Débitos Relativos a Tributos Federais, Díüda Aliva da UnieJ e INSS, expedida pda Secretaria da
Reeita Fêderal do Brasil;
c) Csrlidâo Negativa ds oétÍtos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Jusliça do Trabalho. mmprovando a inexjstência de
débitos inadlmplidos p€rante a Justirp do Írabalhol
d) PÍova d€ mgulandade com as Fazendas Estaduâlê Municipaldo domicÍlio ou s€d6 dacontrâlâda.

ParágraÍo Ouinto - O pagamenlo s6rá rêdizado, após a apresontaçáo pêla Conkatada da nota fscal devidamonte preenchida e indicação
do banco, agência e mnta bancária da Bmpresa que rêc€berá o valoÍ do objêto.

Parágraío SeÍo - Não haverá, sob hipótese alguma, pâgamento antecipado.

PâÍágraío Sétimo - Nenhum pagamento será eÍetuado à âdjudicâtána enquanto pendente de liquideção qualquêr obigaÉo. Esse fato não
será gerâdor de direito a reajustamento de preçrs ou à at!âlizaÉo monetária.

ParágraÍo Oitavo. A nota fiscal que Íor apresentada mm eno, ou obseÍvâda qLdquer ciÍolnstância que desâmflsdhe o pagamento, serâ
devolvida à mntralada, para cone@ e nesse caso o prazo previsto no parágraÍo primelm será interÍompido. A mntagem do prazo previsto
para pagamento será iniciada a paÍtir da respêctiva ÍêgulâÍizaÉo.

PaÉgraío Nono . Eventuais atÍasos nos pagamsntos imputáveis à mnlratada não g€rarão direito a qualquer atualização.

PaÉgÍaÍo Décimo - A adjudicatária nâo poderá apresentar nota liscâl/íatura com CNPJ/lrF diveBo do Ísgistrado no ContÍato.

ParágÍaío tÉcimo PÍimeiÍo . Dêverão estar indusc nos preços apresentados todos os gaslos do fÍsle, embalagem e todos e ',uaisqu8r
tÍibúos, sejam eles sociais, Vabalhistas, preüdenciários, fscais, coÍneÍciais ou de qualquer outra nalureza resultantes da execuÉo do
mntrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUAUZÂCÃO itot{EÍÁflA. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a contratada não
tenha cônmmdo de alguma íorÍrE; haverá incidência de âtualzâÉo monetána sobre o valoÍ devido, pdâ vâriaÉo âcumuladâ do
IPCI'/IBGE ocanida entre â data Íinal previstâ parà o pagamento e a data de sua eíetiva realizaÉo.

CúUSULA SEXTA. DO REAJUSTE- Não será concedido reajuste ou coneÉo monetária ao valordo ContÍâto.

tusin.do de lorm. digitàl

Saco dástico para lixo hospildaÍ na cor branca: resistente coÍn capacdade
para l00lrtros. Com 1m

Talge 30 FaÍdo 33,00 990,00

63
Saco plástico para liro hosp dâÍ na coÍ branca: resistenle cqn capacidade
para 3ú libos. CoÍi 100

Talge Fardo 22.00 550 00

65 Tampa para copo desc€rlávei de 1E0 ml Crslalcopo 6.000 Unrdadê 0,35 2.100.00

Íecido 0ào leciro ffND. rclo com 100 mêto€ x'1,40 mêtG dê lâgurâ,
GÍamâtura 40.

Câlânnêllse 05 Uniiadê 95,00 475.00

Vassoura de nyon - vassoura, doméstic€. popriedades minimas: cepa êm
pdipropileno medindo 26 r 5 x 5cm (compdmefto x laeura r espessura),
crm 200 cêÍúâs poí tufo, mín cedâs dê poliprcpilêno, maqa, lipo lisâ, cêpa
pe6ando 240 g, cabo de madeilô l6vestrda de pdipÍopileno de ôlb
densldade. roÍa en lolletileno.

Cistál 40 Unrdade 5,50 220,N

68
Vassoura de pia{av€ cabo em madeira, base rêtangular com 22 furos,

diÍEnsóes mÍnimas & 25 cm,
Cnsial 40 Unidâde 6,00 240,00

69
Vassoura para vaso sanitário - €s@va para limleza, com cordas do nÍonl
oara limoeza em oeÍd: cabo em

Cristal 12 Unliade 3,60 43,20

Chã Grande
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PRODUTOS AGRESIE PROI}UÍOs A6RE5IE

62

66

67

AV. Sôo José. n" l0l. Centro, Chô Gronde-PE, CEP 55.ô3ó-0OO lleleÍone:81 3537-114,3 | C)aP.,l:. I 1 .04?.e3úi túOi -90
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PaíâgÍaÍo Único . Fica assegurado o Íeequilibrio ecrnômicGínanceiro iniciâl do Conirato, med ante a supeNeniência de fato imprevisível
nos lermos e íorÍna estabelecida no aÍtgo 65, inciso ll, dda Lei 8.ô66/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensão dêveÍá estar
suÍicientemenle comprovada atravês de documento(s).

CúUSULA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJErO DO CONTRÂTO - Os píodutos adquiridos doverão ser entÍegues no Alr ,oxariÍado
Central, localizado na Rua Joaquim José Miranda, n0 19-A - Mânoel Simõês Barbosa - Chã GÍaMe - PE (Salão Paroquiâl), ocasão em
que será procedida a conÍerência dos pÍodutos enlreguss, e a vsrificâÉo sê estão de a@Ído mm as caracterisücas e quantilâüvos

descritos na ordem deFomecimentD.

Perágrafo Primêiro: 0s Fodutos deverão ser entregues em até 03 (tÍêa) dhs coÍÍidG, e do recebimento da OÍdem de Fornecimento,
emitida pelo Fundo l\Iunicjpel de §aúde dê Chá crande, no hoÍário dê 07h00min âs'l3h00min.

PaÍágrafo Segundo: 0s produtos seráo rêcebidos definitivamente apos a verifcaçá) da qualidâde e quantidade dos produlos e

consequenb aceilâçáo, medlantê atestâdo do seloí responsável.

ParágÍato Íerc€iÍo: O prazo de vdidade dos produtos, não poderá ser inÍerior a 12 (doze) meses conhdos a partir da dala de enÍega dos
respeclivos Fodutos solicilâdos na ordem de fornecimento em lidê pelo Fundo Municipal de Saúde de Châ GÍânde.

Parágrafo QuaÍlo: O transpoÍle, carg8 e a descarga d6 píldutos mrerão por mnta da Contratada, sem qualquer q.rsto adiciond
solicitado posteÍioÍment€ ao Fundo Munlcipal de Sâú& d€ Châ Grande/PE.

Párágrãfo Quilúo: O Íecebimento ptovisôrio ou definiüvo do seMço e do objeto não exclui a responsabiladadê da Confabda pelos
prcjuizos resultãntgs dâ inconeta ex8cuÉo do contÍato.

PârágÍefo SêÍo: A ConlÍâtada ícará obrigada a troc€r o pmduto que vier â ser rectjsado por não atender à êspêciÍcaçáo do Anexo
ll/Ordem de Fomecirnento, sem que isto acarete qualquer ônus à adminislrâÉo ou impoÍte na relevância das sânçôes pÍevistas na
leg slaçáo vigente. O prilzo pârã entrega do{s) novo(s) produto(s) Eoá do alé ,E (quârenta e olto) hons contadas €m dias úteis, a

contaÍ da nottÍicação à contÍaladâ, às suâs (Irstâs, sem proluho da aClcaÉo daspânâlidades

Parágrafo ÍXitimo: Os pÍodutos serão recêbidos d€ modo imediato e delinitivo, sendo de Íesponsabildade do fomecedor ben(,rcrário os
pâdrôes âdequados de s€gurança e qualidade, cabendo.lhe sanar quaisquêr irrqularidades detectadas q!ândo dâ uülizaÉo dos mesmos.

PaÍágíaÍo oitavo - SeÍá designado o seNidor Jairo AmoÍim Paiva, Secíetário Municjpal de Saúde, maiÍicula 494434, como GESTOR DO
CONTRÂTo e o sêÍvidor Renato João dos SaÍ os, Diretor de AdmlnislÍaÉo Hospitalar, matricula 344611, como FISCAL DO
CONTP.ATO, responsável pelo acompânhâmento e íscalização da enfegâ dos produtos, anotando em regisko próprio todas as ocorréncEs
relac onadas à execuÉo e deteÍminação, tudo o que for necessário à reoularlzação de falhas ou deíêilos observados na exec!Éo do
ContÍâto.

cúusulA o]TAvA - 0A SUBGoNIRATACÃO - A slbcontralaç,ão depênde de autoÍização prêvia da conlratrnte, a quem incumbe
avalial se a subcontrataÉo clmpIe os requisitos de quallfcaÉo têcnica, além da regularidade fiscd e trabalhista necessários à execuÉo
do objeto

ParágÍafo Primeiro - A ConlÍatada, na execuÉo do contrato, sem prejuízo das responsabilidades cofltratuais e legais, poderá
subcontÍatar parte do objeto destê leÍmo de reÍeÍência, atê o limite máximo de 30%, com prévia auLrização do Fundo Municlpal de Saúde
de Chá Grande/PE.

ParâgÍaÍo Segundo - Em qualquer hipôtese de submntratâção, pêrmanece a responsbilidadÊ integral da Contratâda pelâ peÍfeita
exêc!ção mnlÍatual, cabendclhe íealizar â supervisão e cooÍdenação das aliv dades da subcontÍalaÉo, bem mmo respondeí peÍante a
Contratante pelo dgoroso cumpÍimento das obrigaÉes cont atuâis correspondentes ao objeto da subcontÍataÉo.

cúusul-A NoNA - oAs oBRlGAcõEs DA CoIITRATADA - E responsaoildade da CoNTRÁTADA a execJção objeto mntratuat em
estÍeita observância da legislâÉo vigente paÍa conbalaçôes públicas, as êspeciÍca@s lécoicas conlrdâs no edital e seus anexos, bem
como em suas propostas, ass!mindo integralmenle as seguintes obÍigaÉes:

a) Fomecer o objeto no prâzo e na Íorma de enfega estâbdecidos no Termo de Reíerência e na propôsta, com indicaçoes
reÍerentes à marcâíabricante, fcando sujeita à multâ estabdecida no mntrato, bem como às prescír@ da Lei das LiJtâçoes e
Contratos Adminjstrativos, respondendo pelas consequências dê sua inobservância total ou parcial;

b) ManteÊse, durânte todâ â vigência e execução do contÍalo, em compâtibilidade com as obrigações assumidas, mm âs
mndições de habilitação e qualiÍlc€ção exigidas no TeÍmo deRêíerência;
c) Atender ao chamado e/ou à coneÉo do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não realização dentro do
prazo, a Contralada estará sujeita à muha estabelecida noContíato:
d) Ac€itar, nas mesmas condiÉes de sua proposta, os acÍêscim do iornecimento ora confatado. que

Chã Grande
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porventuÍa sê Ízerem necessádos, a critério da Contratante;
e) AssumiÍ integÍal responsabilidade sobÍe exfaúos ou danos ocorÍidos no transporte dos objetos, qualquer que seja sua causa;

0 Comunicar, por escÍlto, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anomal que o@rrer no íomecimento do objeto
mntratado:
g) fucar com todas as despesas decorÍentes de uma evenluâl substituiÉo do obielo, em caso de reposição do mesmo;
h) Preslar esdareomentos ao Contratant€, quando soiicitado, no que for referênte à enlÍega ê a quâisquer omrÍénctas
rdacionadas aos prodúos;

i) Assumir integral responsabilidade pêlos danos eventuais causados à contratãnle ou a têrceiÍos no Íomecimento ora ajuslado,
não excluindo ou Íeduzindo tal responsabilidade à fscalizaÉo ou acompanhamento realizado Éa Contratante.

i) Assumrr responsabilidade por todos os gastos com encargoô prêüdênciános e obrça@s sooais previsbs na legislâÉo
social e trabalhistr em ügor, obÍjgandGse a saldá-los na épocá pópÍia, vez que os seus êmprcgados náo manterão nenhum
vioculo empregêtíoo mm o MUNICÍP|0.
k) ResponsabilizaÍ-sê poÍ todos os enc€rgos fiscais e comerciais resultantes destaconfatação.
l) ResponsabilizâFse pdo Trânspoíte do produto objeto do presenle Contrato, e todos 06 ônus, relatlvos ao Íomecimento,
indusive frele, desde a oíigem até sua entíega no local de destino, beÍn mmo cumpíir, as norÍnas âdeqladas relaüvas ao
fanspoÍle do píoduto objêto do presente termoi

m) Enfegar o pÍoduio acorÉicionado de íorma edeguada garanündo sua integÍidade Íisica;

n) ResponsabilizâÍ-sê pôr quâiEueÍ multas ou despesas de qualqueÍ nêtureza em decoÍrência de descumprimênto de qualquêr

dáusula ou condição do crnbah, dispositivo legal ou rêgLdamento, por sua parte;

o) obseÍvar dgorosamente todas as especiica@es g€rais, que oíiginou esta contralaçáo e de sua proposta:
p) MantsÍ número teleíônico e email atudizados dB asrÍbrio ou fiÍma parâ contato I inbrmediaÉo iunto à confabnle.

cúusulA DÉo A- DAS OBRIGACÔES DO COiITRATAIIE- Sâo obÍigâçi€s do Fundo Municipat de Saúde ds Chã Grande/PE:

a) Recêber o obiêto nas condiÉes eslabelecidas nssle Contrato.
b) Verifcar â conformidade dos bens recêtÍdos com as especiÍica@s @nstantes no Termo de RefeÍênoâ e da pÍoposta pâra
fins dê acehaÉo e recebimento deÍnitivo.
c) Corunicár à Confatada, poí escÍito, sobre impeíÍeiçoes, fdhas ql in€gularidâdes verificadas no obieto íorÍEcido para que

seja substituido, reparado ou mnigido.
d) fuompanhar e Íscalizar o ompíimento das obÍigaçles da Conlratada etravês dê servidoÍ responsável designado.
ê) Efetuar o pagamento à Contralada no valor co[espondente ao Íomecimento do objeto, no prazo e forma estâbe]ecidos neste
Confato.

0 FomeceÍ ate$ado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obÍigEçoes conlÍaluais.
g) A AdminislraÉo não respondeÍá por quaisquer compromissos assumidos pêla ConlÍatada mm terceiros, ainda que vincriadas
à exeo.rÉo do confato, bem como por qualquer dano câusado e terceiros em decoírênci€ de ato da Conlratad?, de seus
empíegados, prepostos ousuboídinâdos.

cúu§ulA DÉclMA PRllilElRA - DAS PENALIDADES - Com tundamento no Art. 7" da Lei Federat n.ô 10.520/2002, fcará impedido de
|citar e conlralar com a Adminisbação Públca Muniopal, pelo pÍazo de até 5 (cinco) anos. sêm prejuizo de multa de até 30% (tinh por
cenlo), do valorestimado para ARP e demais mmrnaçôes legais, nos seguintes casos:

a) Apresêntâr documenlâÉo falsa;
b) Ensejar o rehdamento da exêd4áo do objêto;
c) Falhar na execuçáo do contrâtoi
d) Não essinaÍ a Ata de RegislÍo de PÍeços e Confato no prezo estabelecido;
e) CompoÍlar-se de modo inidôneo;
t) Não manliver a proposta;

g) DeixaÍ de entregaÍ documêntsção exigida no ceíame;
h) Comeier fraude íiscal;
i) FizeÍ declaração falsa.

Pârágrafo Primeiro - Para condutas descÍitâs nas alineas'a', "d", ie', Y,'g'i 'h'e'i", será adicada multa de no máÍmo 30% (lrinla por
cento) do valoÍ do contÍato.

Parágraío Segundo - O retardamento da execuÉo preüsto na alínea "b", estará confgurado quando a ContÍatada:

a) Dêixer de rniciar. sem causa jusüfcada, a execuÉo do contrâto, aús 07 (sete) diâs, contrados dâ date constante na o.dem de
fomeciÍnento;

b) Deixar de realizar, sem causa justrficada, as obrigaÉes deÍnidas no mntrato por 03 (lrês) dias seguidos ou por 10 (dez) dias
intercalados.

ParágraÍo Terceiro - Será deduz do do valoí da multa apl icada em razào d na execuçáo do conkato. de que trata a alinea "c", o
clsTilB!lDoB^
DE PÂODWOs
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valoÍ rdativo às muhas aplicadas em Íazão do ParágraÍo Sexlo.

PeÍágralo QuaÍto - AÍalha na execução do contÍato pÍeüsta no subitem "c" estaÍá confgurada quando a Confabda se enquadrar em pelo

menos lma das situações prsvistas na tab€la 3 do il€m Parágrafo Sexto desla cláusula, respeitada a graduação d€ infaçoes mnforme a
tabêla 'l a seguir, e alcançar o totâl de 20 (vinle) pontos, crmulâtivamente.

TABELA 1

Grau da lríraÇão Pontos da lnFação
1 2

3

3 4

4 5

5 8

6 10

ParágÍafo Quinto - O comportam€nto previsto no ParágBío ouaÍto estará confgurado quândo a Contrahda executar atos tai5 mmo os
descÍitos nos aÍtigos 92, parágrab único, 96 e 97, paÍágraÍo únlco, da Lei no 8.666/1993.

TABELA 2

TABELA 3

PARÁ ITEN E IR

B

PaÍágÍafo Siétimo - A sanção de multa podeÍá ser aplicada à Contratada junlamente com a de impedimento de licibr e contratar
eslabelêcida no Caput desta dáusula.

DIsTRIBUIOORÂ 
^,"úd 5,-

DE PfiODTTIOS d{d,,
ÀGRESTI
MERIDlONÂI
L'IDA:a0876269 16 br;o
0@150

1 0,2ol0 sobre o valor dâ ordem de foÍnecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇã0.

2 0,4% sobÍe o valor da ordem de fomecimênto a que se referc o descumpnmento da obrioaÇã0.

3 0,8olo sobre o valor da ordem de íomecimento a que se reÍere o descumprimento da obnoaÇá0.

4 1,6% sobre o valor da oÍdem de Íomecimento a que se reÍeG o descumprimento da obrlqaÇão

5 3,2% sobÍe o valor dâ ordem de íoÍnecimento a que se refere o descumprimento da obriqaaáo.
6 4,0% sobre o valoÍ da ord8m de fomecimento a qus qe rehrB o descumpdm€nlo da oorigação

Itam DescÍição Grau lncldêmh

1
Exocutar ÍoÍnecimento incomplelo, paliativo, provisório como por caráter permarenle, ou
deixar de providenciar recomposiÉo complementaÍ.

2 Por oconênc a

2
Fomecer infoÍmeçâo ÉÍfid8 de fornecimento ou subslituir mâteriâl licitado por outÍo de
quâlidade inferioÍ. 2 Por 0coÍrêncla

Suspendeí ou inteÍÍompêr, sal\Ío Írbtivo de forçá mâlor ou caso forluito, os íoÍneciÍnento§
contratâdos.

6
Por dia e por táÍeh
desiqnada

4 Utilizar âs dependênciâs da Contratante para fns dúersos do objelo do contrato 5 Por OcoÍrência
Redsar a exêoJção de íomecimento determinado pda FiscalizaÉo, sem molivo
jusüfcado. 5 Por oconência

6
Permitir situaçâo que cíiê a possibilidadê de causar ou que câuse dano Íísim. lesáo
coÍpoÍal ou consequências lehis. 6 PoÍ ocoÍência

7 I Retrar das dependências do ContÍâtante quaisquer equipamentos ou materiãi de

i colsuÍno prev,stos er mnlralo, sem autoÍizaÇâo pÍÉv a.
1

Por itêm

oconência
e p0í

MânteÍ a documentaÇào de hâbilitaçáo atualizada 1
ê poÍPor item

omnéncia
Cumprir horánq eíabeleodo pdo conÍato ou deteminado pela Fiscalização. 1 Por 0conêncLa

10 Cumprir determinaçâo da FiscalizaÇão para controle de acesso de seus funoonáros 1 Por Oconênc a

11 Cumprir delerminacâo Íormêl ou instrução complemenlar da Fiscalização 2 Por ocorêncra

12
Cumprir quarsquer dos itens do contrato e seus anexos não preústos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente notilicâda pela unidade liscalzadora.

3
e p0íPor item

ocorrência
13 EntÍegâr a garantra confatual eventualmente etqidâ nos termos e prazos estiDulados. 1 PoI dia

2

PaÍágíâío S€úo - Pelo descumprimenlo das obrigaçoes mnlrâbab, a AdministraÉo aplicaÍá mdtas coflfoÍme a graduação eslâbelecida
nas labdas soguintos:

GraU CorÍêsDondêncie

3

5
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Pârágíaío Oitayo - As infações serão cansideradas reincidentes sê, no prazo dê 07 (sete) dias conidos a contaÍ da adcaÉo da
pendidade, a Contratada cometer a mesma inÍraÉo, cabendo a aplicaÉo em dobÍo das mulias míÍespondentes, sem prejuizo da rescisâo
confatud.

ParágraÍo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Procêsso Administrativo de AplicaÉo de Penalidade - PAAP, devendo
ser observado o disposlo no 0ecreto Estadual n" 42.'19'1/2015 e no Decreto Estadual no 44.948/2017.

ParágraÍo [Écimo - A fitério da auloridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a seÍ eíetuado ao
conlratado.

ParágraÍo Décimo Prim€iÍo " Apos esgotados os meios de execuÇáo dirêtâ da sânÉo de multa indicados no Pârâgrâío Décimo acLma, o
contratado será nolilicâdo para rccolher a importáncia devida no prazo de 15 (quime) dies, contados do recebimento da comunicaçáo
oliciâ1.

Parágrefo Décimo Segundo - Decorrido o prazo preústo no ParágÍaÍo Décimo Terceiro, o conlratânte êncaminhará a multa para mbrançá

lúd cial.

PaÍágrafo Décimo Toícairo - A Administração poderá, em situaÉes excêpcionais devidamenle moüvadas, efetuaÍ a retençâo cautelâr do
valor da multa antes da condusão do procedimenlo administrativo.

CúuSul-l OÉCtUl SEGUilDA - DA RESCISÃO - A inexecuÉo lotâl ou parciâl do pres8nt8 Contrato ensejará a sua rBscisáo, com as
consequências conlratuais e as previslas em lei ou regulamento.

ParágÍ8to PÍimGiro - lnadimolem8nto imoulávol à contsalada - 0 contratante poderá rêscindiÍ adminisfativamente, o presente Conbato
nas hipôteses previstas no arligo 78 I a Xll e XVllda Lei 8.666193 sêm qu€ caiba à conlrâtada direrto a qualquer indenizaÉo, sem preluízo

das penalidades peíinentes em processo administrativo regulaÍ.

Parágraío Segundo - 0 prcsente Contrâto podeÍá sêr rescindido coflsensualmente, mediante a ocoÍÍência da hipotese previstâ no incrso
XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

PaÍágrafo TsÍcoiÍo - O presentê ContÍato poderá ser rescindido âmigavelmente, poÍ acordo entre as partes, reduzida a termo no processo

de lic taçáo, desde que haja conveniência para a AdministraÉo. AÍügo 79, ll da Lei 8.66683.

PaÍágÍafo Quârto - Esle Conllalo poderá seÍ resclndido judicialrÍEntê nos teímos da legislaÉo pocessual ügente. AÍtigo 79, lll da Lei
8.666/93.

ParágÍafo Quinto - Quando a rescisão o@rrer com fundamenb nos incisos Xll a )0r'11 do aítigo 78 da Lêi 8.ô66f33 sem que haja culpâ da
mntÍalada será esta ressarcida dos prêjuizos regularm€nte comprovados que houver sofÍido. Adigo 79 parágrafo 20 da tei 8.66&93.

PaÍágraío Sexto - A rscisáo administativa ou amigável sêrá precedida de autorizaÉo es€Íita B fundemêntada. AÍtigo 79 paégrafo 10 da
Lel 8.666/93.

cúusuLA oÉcl A TERCEIRÂ - DAs DESPESAS Do CoIITRATO - Constituirá êncargo exdusivo da clnúahda o pâgamênto de
tribulos, taÍifas e despesas decoÍrentes da exeoJ@ do objeto deste Contralo.

PerágÍato Único: Seíão da contÍatada todas as despesas de@Írenles dê encaqos lráalhishs, previdenciários, Íiscais e c.merciais,
demíentes da execuÉo do confato. Aíip 71 da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉcl Â oUARTA - Dos REcuRsos oRcÂ ENÍÁRlos - As despesas decorÍênte§ deste contrato conerão poÍ mnta dos
recuÍsos a seguir especificados: Órgão: 8OO0 - Sêcretaria de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo Municipal de Saúde - Alividade:
10.301.1m5.2.85'l - Manutênçáo, QudificaÉo e Fortalecimenlo da Rede de AlenÉo PrimáÍia - Êlemenlo de Despesa: 3.3.90.30.00 -
Material de Cons!mo.

CúUSUt-l DÉCIMA OUINTA - DA RESPOI{SABILIDADE ClvlL - A contratada responderá por perdas e danos que vier a soírer o
contratante, ou tercelros, em razão de açáo ou omissão, dolosa ou cúposa, da conlratada ou de seus prepostos, independentemente de
oufas cominaçoes mntralla s ou legais a que estiver sujeitai não excluando, ou reduzindo esta responsabrlidade, a fiscrlização ou o
acompânhamento pelo contratante. AÍtigo 70 da 1ei8.666/93.

CúUSULA oÉCIUA SEXIA. DOS ACRÉSCI OS E SUPRESSÔES - A quantidade inicralmente ontratâda poderá ser acrescide ou
suprimida denlro dos limites previslos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no 8.666/93.

cúusuLA DÉclirA sÉnMA . DAs ALTERACóES - As atreraçoes , porvent!ra ao bom, e fiel cumpÍimento do obieto deste
Conbato serão eíetivadas na forma do aÍtigo 65 da Lei 8.666/93, âtrâvés de T r,!j!ivo
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CúU§ULA DÉOÍúA oITAVA - D0 F0R0 -0 Íoro do presentê Contralo sêrá o da comarca de Gravâtá/PE, excluido qualquer oulÍo.

E, por estarem justos, e acoÍdados, frmam o p em quatro üas de gualleor, e para uÍn só eÍeito legal, na presença dâs

testem!nhas que tambêm a

m

F No 3s3.431.684.34
Sêcrêtáío Municipal dê Sâúde

CONTRATAT{TE

Rabsa RatÉlo FeneiÍa
DISTRIBUIOORÂ DE PROOUTOS AGRESTÉ i'EdDIONAL

LTDA }lE
CONTRÂTADA

TESTEMUNHAS:

X-ü;o, & § c?,'i*^-
I'lOllE: I I -
clr' lcr>v Çbç.79\- tz

9
NOM

CPF; 6 3.1s2-+Vt'51
w
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