
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÃO ELETRÔNICO N" OO5/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N" 006í2022

CONTRATO FMS N." 226Í2022, QUE EÍ'TRE SI CELEBRA$ O FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE E A EMPRESA RENATO

JOSÉ BEZRRRA DE PAULA ME, PARA OS FII'IS QUE SE

ESPECIFICA.

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro de 2022, de um lado o FUNDO ÍúUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÀ GRANDE com

sede e foÍo em Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrita no

C.N.P.J./MF sob o n0 08.625.167/000'1.50, neste ato representado pelo seu Gestor e SecÍetário de SaÚde Sr. Jairo Amorim

Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da PortaÍia No 28512017 dalada em 01/08/2017, poÍtador da

Carteira de ldentidade No 1.826.812SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuiÉo que lhe confere o ORIGINAL,

neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Rênato José Bezerra de Paula irE, inscrita no CNPJ

sob o n' 2í.693.05í1000í.í 6, estabelecida Rua l\4achados, no 87 - Lot. Eng. Guararapes - Marcos Frêire - Jaboatão dos

Guararapes/PE - CEP: 54.368-220, neste ato representada por seu Íepresentante legal, Sr. Renato José Bezerra de Paula,

poÍtador da Carteira de ldentidade N" 6.418.282, expedida pela SecrêtaÍia de Defesa Social do Estado de Pernambuco,

CPF/MF N" 011.635.934-00, doÍavante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebraÇào é

deconente do Processo Licitatório no 00612022 - Pregão Elêtrônico n'00512022 - Ata de Registro de Prêços FMS n"

0fl2022 - doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lêi Federal n" 8.ô66 de 21 de junho de 1993, e

modificaçoes subsequentes; pelos termos da proposta vencedoÍa, pa(e integrante deste contratoi pelo estabelecido no Edital

e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicândo-se-lhes supletivamente, os pÍincipios da Teoria Gêral dos

Contratos e as disposiÉes de direito pÍivado; atendidas as dáusulas, e condiÉes que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO - Fomecimento parcelado de gêneros alimêntícios destinados a Residêncla

Terapêuüca, Cantro dê Atênção Psicossocial - CAPS, Hospital Geral Alfredo Alves de Lima e Unidades de Saúde da Familia -

USF, confoÍme êspêcficâÉes e quantidades indicedas no Anexo ll, parle integrante deste contrato independente de

transcriÉo.

Parágrafo Primeiro. O presente Contrato não podeÍá ser objeto de cessâo ou transÍerência, no todo ou em parte.

cLÁusuLA SEGUNoA. DA FII{ALIDADE - O obJêto deste Contrato destina-se âo desenvolvimento das atividades noÍmais

do Fundo Municipal de Saúde, atraves da Residência Terapeutica, CAPS, Hospiial Geral Alfredo Alves de Lima e USF'S.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 31 de dezembío dê 2022, contados a partir de sua

assinatura, podendo ser pronogado, nos termos da legislação pertinente.

cLÁusuLA QUARTA - Do vALoR E coNDtCóES DE PAGAÍrlENTo - Atribui-se a esse contrato o valor de R$ 12.233,39

(ooze mil, duzentos e tÍinta ê três reais e trinta e novê centavos) Íeferente ao valor total do objeto píevisto na Cláusula

PrimeiÍa, para a totalidade do pêríodo mencionado na Cláusúla Terceira, conforme detalhamento a seguir:

IIÊtt - IICROE PRÊSÂS E EMPRESAS OE PEOUEIIO PORTE llldâ 1ei1212006

Iánc^ OTD.
cÂPs

QTD
TOTAT Uniúno ÍotalU}IIIlADEI DÊSCRrÇlo

11 925 98

ÂRROZ PARBOTIÂDO flPo í)- PÍá{ozido, consítuido d0

9Íà06 intitiÍG coín leoí d€ umirade máimá de 1594, náo
pÍeci$ lavar, isênlo de sujidádos e má€íias eslranho§.

Embdagem fhÊiar Tipo 9l&ücâ lrensprenb e Íesistente.

Devefldo apres€nlãÍ pê§o liquío de I kg. Embdâgêm

s€cund&râ: Tipo plasli, Éfolda adequâda a
emprlhaienlo reaomendado, leradã e idenlificada com o
noíne da empíese, rcsislênl6 a danos duanle o trãrsporle e
armazenaÍnento, gdanlrndo e int6gÍdde do podub duÍenlê
tcdo o seu peÍiodo de vdidâdê ê conbndo, no ÍÍúíimo 30 kg

de peso liqudo Com idênüfceção do pÍoduto mamâ do

Íabíicata rcgislro do Minisleíio da AgÍicültrrâ. vãõâde
miniíra de 1m diõ (6 Íneses) a pâíiÍ dâ dâtâ de ênlÍega do
yodub. Coníome Resoluçà RDC N'271 (22Dgm05i
Vercolo de Enfega: Deveí:lo seÍ Íechados, em perHê6
conrl(!õ€§ íisic6 ê higién[csânitâr6 e €m confoímidade com

o Côdigo Brasilei,o de ÍÍàsilo. Devêíáo anda, possuÍ licença

eso€cífica Dda lransDoíte de dim€ítJs, eínitdo 9do óí9ão d6
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

vEilancia saniláÍia municipd ou estadud. Â cãbine do condulor
deveÍà seÍ isolada da Íea em que conlém os aliÍÍEnl6 pâÍa â
eoÍ6ge Náo seíà peímitdo o ranspoÍte de qualqueÍ oulÍo

Fodulo lunlo ao géneo alimeâticio, e ainda, de alimentos que

Dossilililem dlsreão n6 câÍeloristce§ do orcduto Íomecido

Xg
S& {5 25 04 t1 750 555 m32

FE!Ão Ttpo mcÁssAR Opo t),Feijão meassa novo,

constluido d€ gÍãG nleiÍos e sadios com l€oÍ de uínidedo

mâima de 15%, sento de mateíjal leÍroso, sulidades e misfura

de outras vaÍiedades e esp&€s. Embelâgem pírmàa. Tlpo
plástaa fanspâÍeírle e ÍesisEnte Delendo aprcsentaa peso

|qudo de 1 kg Enrbdagem secLrndâna Tipo plâslrca

rêfoçde, âde{uâdâ âo emÍilhrnenlo íÉcoíEíÉdo, l€cÍda e

identifcda com o nome da empresa rêsbbíte a dãnos

duÍante o lrâflspoÍb ê tÍrazoníÍanlo, 0eãrbndo a

inlegíidde do podub duranle lodo o s& peíodô de vâlidde
e conlendo, no íúim 10 kg de leso lilurdo. RDtulagsn Cnín
rdenlifc4lo do Fúdúb, ttEca d0 bíicete, Íêlbto do
Minlsl&io dâ Ag rjlürA vdddo minina ê 18O d'õ (6

m€ses) a pali da dáa ô antqâ do p.odúlo. CoÍfoÍnê
Rêsoluç& Anvisâ CI{NPA }f 12n8. Veicrlos de Entegâ:
oeverão sâ bcàd6, 6m ps.ía16 condi@ fiscas e

hi0iihirGsq|ilri8 e sn coflíoíÍüds coín o Código BÉsilelo
óe ÍÍàsilo. D6v€íà riúa D(ssdr rctrçâ esp€cúca paa
rarsroíb do dinuírG, rrÍü& pdo óígáo d€ vigilàlcie
sanit*h muniÍ)d ou êadud A cdho alo coiduloÍ deveíá

seí isdda da tÉa Gín que coífgín 6 dimentos paa e

eílEeoE. tl& sêrá poímitdo o üãnspoíie de qualquêí 0o!!
p.odub iúnb e !úlero aliírEnlício. e ânda. de 6*íãrto6 qlE
B,biliEn dbÍ-& nâs caeleristlcas do orDdub bírêodo.

Kg
s&

{5 01 1l 7m 562 4033

fBlÀO I?O PRETO OfO í)' Feiiáo p.eb, nqío, .ütíiàrldo
dê gfb írt§í6 o sado6, cdn l€oÍ de liilrdê mâiÍlâ d0

15*. ksí|b de máÉid Brco, §ujiledes e lli§tm dê dfi6
vrisr* ê espóciÉ. Eí'bdaem dÍrÉÉ Ípo d&ücâ
trarspdenb 6 É6bt€iE D€v$do ap.êsênlz !€so lhúro de
1 kg tuúdagell] secuídriâ: Tipo dâli€ êtuçda
dequada e empilhamenlo ecoíBíúado, l.,e,É o

iroolifcda ccín o ndtÉ dê emprêsa, í6isbíb e d,rc
Ôrmb o tseÉpoíts ô amazenarBnto. 9rãúíÉo a

inl6gide do Fodub dur,lb hdo o s6J pdbdo (l. vdíde
e conbído, m m&iíD !0 l0 de poso liquido. Roblágoín: Coín

ijefllifcaà do pí!dúo, firca ô Íâb.bãÍB, ledsto do
Ministtio de &Ítult rs, vddade minimá do 180 das (6
rese§) a palií dâ d* do ênÍega do produb. Collfoíno
Resoluç& ÂÍNisâ O{NPA lf 12?8. Voaculoo ê Entrtga
Deverão seÍ frchâdG, sn peê rs coíúÉes fisi;6 e
higÉnico-sanrt*r6 ê dn confufirddê coín o CódEo Brâsileiío

de Ííàsilo. Devêíb in&. pGsuir litírgo êpeciÍra pre
tarsporte de diÍEnbs, €niüo pôb óí!âo de vigilâÍ'cia

síitâia municipd ou esládúd. A catin€ do conduloí dêv6Íâ

sêí isolada de tea em que coí1Ém 6 diírenlo6 pdâ a

entegâ. Nà sêÉ p6miüdo o rênspoíle de qudqueÍ ou[!
píDdub iunlo & 0à€ío diÍÍEnticio, e anda óe dlmenlos que

D6sitilileín dbÍaão n6 crâclêrbliaâs óo p(úútc loanêcdo

6l 20 221 2,75 607 75

TACARRÂo Ix §ÊIOLA TIPO ESPAGUEÍE . Fino IDo
e6pqúele de serÍElina or sêírrlâ. Sêm píê6!çâ dê ans€b6

ou impuÍerâs Enrhú€cído com furo, vitamnado Embdag€ún
pÍimána: Tpo piàticâ lÍânsperente e resislenb. Devendo

epíêsenlaí peso Iqudo de 50Og Ehbdagem socundâÂâ TOo 
]

Dlâstcã reloíçaoa âdeq,,raoa e eholh €nb rEcoÂÉnddo.
acÍadã e idenlifrcádâ com o ndyE dâ €ípÍ6sâ, Í€§Éhnla a

danos duÍanE o lransoorle e ,Inaêíanáb, gíúúndo a

r@gndade oo podulo duíenle lodo o s€u peÍiodo de validade

e coclendo, no Fàúmo 10 k0 dâ peso liqu'do Rolu'agem

Deverá ser íoluldo de aoÍdo com â Resolução RDC n" 93 d€

31/10/20m, ANvlSA. 0 Fodulo deverá leÍ vdidadê minime óe

1 20 dias da dáâ dê enfesa. Vêiculos do Enlregar DeveÍáo seÍ
bchado§, em peÍfurt6 condições íisic6 e higiê0icosânitánas

e em conÍoÍmidde com o CôdEo BÍasileio óe TÍáns o.

Dêveíão ãnde, possuiÍ licença especnca paÍa fansrodg d€

âlimenlos, emilido pelo óÍgáo de vigilânciâ sênilàâ múnicipâl

ou esladual. A cabine do condulor d6vorá sêr isolda da ,ea
em que contám 06 elimênlos paía a 6nfoga. Não serà
peímilido o tÍanspoÍlB ds quâlquor oulÍo píoduto lunlo ao

o&eío alintenticio, e ainda, de diíronlos quê possibililem

dbí&ão n6 careleÍislicas do DÍodulo íom€cido.

com 5009
1t038

08 05 133 2.80 312.4440

mÁRGARlt{A COX SAL Poduzida oclusivarEnlB do
goídu.a vêgelâl lipidio de 60% Com adqão de sâ|.

Embãlâgom: Em potes de polipropileno com lacÍe de papêl

aluminizado entre â tampâ ê o potê Reshtenles e que

oaÍanlam a inleoridado do Drodulo até o consuíno Conlendo

Uíridade
com 2509

Claybon 120 V

ttu, . ,t.t, ilr,(.t,,
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

250 q Rolulagem: Dêvêíá conter exlomamenle 6 dad6 de

denlifcação e píocedência, iflfrmâção nuficiond, númeío do
lote, dâlâ de vdiddê, quentdâde do produlo e nüÍrleÍo do
Íegrsfo O pÍodulo deveÍà apreseíla vdidde minime de 06
(seis) mêsês â pâriií da data de enlÍ6ga ne unrdade
requisitanle. Veiculo6 de Erlrega: Dêvêrà sêr íechêd06, enn

pêÍfeilas condições Ísicas e higénic+sânitán6 ê êm

conÍoímidade com o Codigo BÉsileiro de TÍânsilo Devedo
âindâ po6suir liceoçá especifica para lÍanspons de dimsntoG
êmitdo p6lo órgáo de vigilância sanitária municipd ou esladuâI.
A cabine do condutoí deveÍá sê, isoldá de ,eâ êm que

conlém os almenbs paÍa a entega. N& s€aà p6amitrdo o
târspoíê de quaiqueí ortD podu|o iunb a gêneío

diípílicio. e álÚâ, dê ámnlo6 qlD tsositÍlilem dbÍ4b
nâs ce&leÍisbcã (b troúro barEciro-

(g lguaçu 60 0 0 60 28 75 1725m

CAR)IE BOVII S^LGmA G[ ROUE) - Câne sea
bovina, llmpá, sân csos, s€ín Flo, porJcâ gddurá, sêín
pelancõ, §erts de §Jbôlanciô ê6tEohõ ó Foduto, qúe

sejam íípíoFi6 i!, coítsuírb ê quê allerem s!õ
câ.elerblirâs ndurd§ (fÉi:á§, $rimicas e oÍgrdéplh5).
lns@ioílada pêio Mnist*io de &ncultuÍa. P€cLraíia e
AbastecnEnlo - MAPA Embdâgân pÍimária Acondoonada
em êínbalqpm dàüc€ aproFidâ, âtàxEâ lÍânspeíanlo
limp6, Íedstsnb e jíviolád. Com po§o rÍÉdio de 5 kg cada
p€çe, omidada a v&l,o. Embâlâgêm $cundáíiar paomodada

em cdxas dê pep€Uio lotâlizando 30 k0 si p€Íleiles cond(ros
e§truturd§ pâdíoizadas e leíadas. Rotülagem A 6mbd4êm
deverâ cont€í od€firâÍnenie os dôdos de idgnt'lic4à,
procedàda tldâ & vâdade rnbÍr'r4ies nuficionais,
nuiÍiem dê ld6, qranüdde do pÍodulo rÜmôlo do rê0isfo do

ti.ínisbíio dâ &Íiculbla SIFDIPoA e caÍimbo de inspê.À d0

SlF. Dovêíá Aíesenl, vdirde minrma de 30 di6 a paliÍ da
dalâ d6 êntêga na úmdade Íêquisilânlê. veicuh6 & Entêga
Verculo ün crrúeÍra íechda lsoÉmlcâ ô hiÍirnizdâ
ApíesefltaÚo cdticmo oe yrslona eínodo m mun€iÉ*) ou

estado. erpediio pelâ respectiva aioíúede sailàia em

dsldiíÊllo à tá 6 ryrr e o DeaÍêlo Blrud n'20 786. de

10,08É8, - C{d!p Ssnn io do Eslado de Pomanboco - An.

275 cout §í'e Aí 2rI e Podrh CvS -15, de 071 1i91.

53

70 1506 1.054 mKg ,5 43 12

CA E EOV 
^ 

rcb^ - Êodub seíI o6so, com no n&ÍÍE
3\ de áEUa loi de goídurâ, e s6m apo4€íÍ!sôs. Cor ÍóDn4
veíldho €5olÍo op6o, cã&í§uco oe píoúrb coío€ládo
Sem malchE e6y6Írhâd6, olr ouasqLreí cíelorísticô quê

nvEorlEo o consuÍrb huÍrEro. Dêveía s€gurr as €specillcaçô€6

dâ '.slnf& I{omaliva n' 83 de 21/11/2003 do titAPA.

E-balage- Íimà,â: l,ndÉl 'Enl6 Íodrzdâ após a

moegem delendo cadâ tubets se{ dô d&üco ÍÊsislente o
dequâdo púa o podúb. Com pêso lhuiio de 5O0g

Embda{em secundánâ Dovêíá s€r &n caixa de pâpeláo

íoíoíçda. ad€qudâ âo qnpilh ÍEnlo Bcdnendado. lerda e

rddltÍcde coín o noflre da dnÍasâ Íasistênlô a danos

duÍâíb o hâasporlê e dÍEzenanonto, oaantrndo a

inbgijade do píodulo durânb lodo o sau í€rbdo de vdidâde
56íá consideída iíIrúFia ê sêíá rec1rsada a ombâagqn
deldluGa oü iídêqudâ, quê erponne o píodulo à

cooBnin4Éo €bu deteÍror4à. Rolulagem D€!6.á s3í
otuldo de a«,o com a Poílanâ í" 371 dê 04/09,€7 do

\,1ÂoA. ResolJçào RoC n' 359 de 211z2m3 dá ANvISÀ/lrS,
aêsorução RoC n' 360 de 23r'22003 da AtlvlsÂ /MS e

Resoruç,ão RDC n' 259 oe 20,O*i002 dâ 
^lÍVlSÂ/USConslando ldenúcaçao oo píEd{b, ncÍrB 6 endêíeçp do

,abírcânte, isla de mgíedienl€s, coaldtk§ líquidos dala de
Iabncãçáo dalá de vahoade ou prâzo m;urmo paÍa consumo

nLmerc do ore e rnÍoÍmâçà) nuhconal veicujoG de Entrêgá

VêÉulo êm caroc€'ia leahada lsoEÍmrcr e \,genlzda
a!Íese anoo certrficado de vrslora emrudo no munic'pio oL

e§lado, 6xpedido pela Íespêctjva âuloíidede saniláÍia, êm

áendiÍnenlo à Lei 6.437/77 e o De.ÍBto Eslâduâl n" 20.786 de

10/08,€8. e Códi0o Sanilano do Estâdo dê Pêmantuco - Arl.

275 câoul. §1' ê AÍl 2l e Ponariâ CVS-15 de07/11/91

,4

0 0 152 14 43 2 200.9655

CARTIE D€ AVE - FRÁ'{GO (COXA E SOBRECOXA) .

Congêlâdo, de qudquer subslânciâ cdrlanin rlo qu€ possâ

dteíaÍ ou encobíiÍ dguÍna dteíCáo, aspêcto píópoo, náo

anolecdo. e nêm pêgao§o, coí Fopflâ sám íÍrrfu§
esleídeadas, chêio e saboí píóFo§, com ars&Elâ do

sujrdâd€s. pr61t6 e lay6. Emhdâg€m primàâ Plàlico
limpo. ôáo virdo Íesislenle, que gàâílâ á inbgdade do

9íOdub aé O morrEnlo & con§rÍro coôlêndo coxa e
soõrdxâ oü petu de Í_d|go EmMagem s€cundriâ cãü
l&Ída Rotul4em: Deverà coíÍeí exlemdnênl6 os dâd6 de

Kg

AV. Sôo José, n'l0l. Cenlro, Cho Gronde-PE. CEP 55.ó3ó-0q)
E-moll ouvídorio@chogronde.pe.gov.br 

I

TelêÍone: 8l 3537-l 140 I CNPJ: I 1.049.80ó/mol -90
Silê www.chogronde.pe.gov.br

Chã Grande
tL' . tta , ít,t.t ,.

152

V



Chã Grande
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idenfu'fcaçáo, prccedência, iíríomaÉ€s nulncionãs númeÍo de
iole. quanlidâde do pÍodulo, númêm de rcgistÍo no Ministé.io
da AgÍiclltura, SIF/D|PoA e canmbo de inspeção do SlF.
Deverá âpÉsenlaÍ validade minima de 30 di6 a partiÍ da dala
de Íeiebimenlo do produlo. Vêiculos de Enlrega Veiculo êm
caÍroceria Íêchaia, lsotérmica e higenizada. Apresentafido
Cerlificado de Visloria, êmiijdo no municipio ou estado,
erpedido pela Íêspealivâ âuloÍidade sanitáÍie, em âtendimnlo
à Lei 6,8717 ê o DecÍeto Estaduâl n" 20 786 de 10/08/98, e
Codigo Saniláno do Estado de Pemamblco - Arl 275 câput,
§1ô e AÍ1. 277 e PoÍrâÍia CVS 15 de07/11/91.

58

Lll{GUlÇÂ CÂLABRESÂ- Detumada, lpo calabÍesa
prepaÍada com carne nâo mistâ, louci0ho e condimenlos com
aspecto noírnái, frfie, sem umidade, não pelaiosâ. senlá de
sutidades, paras tas e lã!a, fel+§ê Ílê uÍn podulo seco,
fresco rnaluíado ebu cu.ado e mzido. EmbaLagem

âcondicionâdâ &il s&o de políáileno, bem vedada. Rotllagem
Apl case o Regúlarcnlo v€6nte (Porlâia n' 371 , de 04/09/97 -
Regulaneflto Tecnico paÍa Rofulasem de Alimenlos - Minislério
da Agdcdturâ ê do Ab6leciÍn€nto, BÍasil). TÉnspoi€ Como
produto defumado, deve ser lranspoítado em veiculos que

tenhem bâú isotémim ê doldo ds unidad€ geradoía de írlo
Manle{ em local sefo e f€sco. Veiculo de enlÍegal
Com€{ciallzar em lemperafum não süporioí â +26'C, deveÍão
ser hchâdos, €ín p6íqtâs condiÉes fis,cas e hEiénco
sanilâiõ e em conÍoÍmidade com o Codigo Bíasleiro de
TÉnsilo. Deverfo ainda, possuir licença esp€cifrca pa"a

ÍanspoÍte de âliípnlo6 eÍnilido pêlo órgár de visilánciâ
saniláÍia münicipd ou estadual. A cabine do condulor deve.á
seÍ isolada da áÍea em que contém os alirnento6 para a
enfega. Não será peÍmilido o tÉnspoíle dê quelq!êr ouko
pmdulo junto âo gênêm diÍlênticio e âindâ, dê áiiíEírtos quê
po§§itililem dl6r&ão n* carâ61er st cas do p(íuio tyneciCro

Kg Carre 43 0 0 43 1s 20 6s3.60
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off DEL - Íipo pl6li€ refoçada, dequada ao

emDlhúÍênto rcaomendâdo lacÍada ê idênúfcda com o
nome dâ ênpíesa, Íesislente â danos duíenle o bírspode ê
amaeflanento, garanündo a integíddê do ,rodulo duÉnle
lodo o seu pêílodo dê vdidade e contendo, no máxiÍno 20 kg

de poso liquido CÀ,ne meaânicanênie sepâíade dê eve, câne
de haÍtgo, água, anüo, probinâ de sojâ, sâ|, goÍduÍa de
iiango, glicose, esp€ciãiâr Í,lmenla bránca leâlçador de saborl
glutanâto monoi!ódico (lNS 621), astebilizânte: polifosfâto dê

sldlo (lNS 452i), antloxidânlê: eíiiroblaslo de sódio {lNS 316),

conservãnte: iitito dê sódio (lNS 250) ê eÍomá6 nalurális del

coenlÍo dho, piÍnenla Feta e piírênla vêÍme ha. Àárgico6:

Contém Deíivadc de Soia. Não conlém Güiefl. Sêm uso dê

Horanônio como estabelece a Leglsbção 8ÍasileiÍa. veiculos
de entÍegâr Veiculo em caroceíla Íechada, ISoTERMICA e
higienizâdâ. Apíêsêntando CERTIFICADo DE VSToRIA,
êmilido no municipio ou âsldo, expedkjo pela respeclrva

aubÍidade sâniláíâ, em alendirnenlo à La 6 431111 e o

Dec.elo Esladual n" 20.786, de 10i08/98, ao Cod go Sân tário

do Eslado de Pemarnbuco - An. 275 capul, §1" e An. 277 e

PoÍtada CVS -15, de 07/11/91.

Unidadê
com 2Kg

Confança 02 07 8.ô0 60 20
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SÂLSICH,A - §dshha de carne de Íângo/bovinâ lipo hot do!,
congelâdâ, com no máxiÍno de 2% de amido. Com âspocto

caracteÍisüco, @r píôpíiâ s€rn mânchas pardeenlas ou

esvÉÍdeâdas, odor ê sâbor pópÍio, com adição de agua ou gelo

no màlmo de 10%. Conse âçáo 0 a 5'C. Aôondicionada em

embalagem plaslicã âpÍopriadâ âtüica tanspr€íb, limpa,
Íesislenle e inviolávê|. Produto p6prio parâ consllmo humano

em confoÍmidade com a l€gisl4& serilâra em vigoÍ A

embalagem deveÍá conteÍ exlemementê os dados de

idêntiicâção, pmcêdéncia, DAÍA DE VALIDAoE, inlDÍmaçôes

nutricionais, nümero de lole, quânlidade do pÍoduto número do

egislro do MinisteÍio da AgricultuÉ, SIF/D|PoA e câÍimbo de
:nspêçáo oo Srl Vercu,os de fnlÍega Veiculo em cároce'iâ
íechada, isoléÍmEa e higienizda. Aprcsenlândo Cenjfcado de

vistoÍia emilido no municipio ou eslado, êxpêd do pela

€6pe.tva aulorldade saniiáÍia, em atendimento à 1ei6.13777
e o D€cíêto Esladual n' 20 78ô de 1008/98, ao furgo
Saíitário do Estádo de Pernambuco - À1. 275 capút, §1o ê Ar1.

277 e PorrffiâCVS-15. de 07í r91

Kg nn 20 01 8.S0 1.254,90

FtJNDo MUNtctpAL DE SAúDE

tTEtit - E

2A _k.170 2 261,00Kg
Frângo

15091

CARNE DE AVE . FRÂIGO IITEIRO - ConoeLado, de qualqueÍ

subsláncia contaminanle que possa âlteraí ou encobiÍ algumâ

alteracaô, asoecto pdprio nào anrolec do, e nern p€gapso. coÍ
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pópna sem maEhas esveÍd@das. cheúo e saboí píópÍro§, coín
âusància de sujidades pârâsilas e larvas Embalagem p.ioàia:
Plêlico limpo. nào violâdo, rêsistente, que gâíântâ a inbgidade
do pÍoduto áé o moflÊnlo & @nsuÍlo Contendo um írarlo
lntoro Embdagem secundária: C?ixalãtada Rotulagem: oeverá
coírtêí êxlêmarcnl6 os dad6 de rdenu'ficâção píocedência,

mÍoímaçóes nuhciooais, númeÍD de lole, quânlidad€ do Fodutc,
númeÍo de Íe0§tro no Miniséíio da AgÍiculllra SIF/D|PoÀ e
cãrmbo dê insp€çà oo SIF Devoíá epíesentaÍ vâl(edê mrnma
de 30 úa6 â pârlÍ da dâtá dê eaebimenlo do pÍodulo Veiculos de

EnlÍega. Veiculo em c rocena íecndâ Eote.mica e hig€nludâ.
Afesenlemo CertÍcádo de v6lone. €ÍrxiÍh m munrcrpo ou

eslado expedrdo pole Íespectvs EJhírdade san,tânâ em

âtoídiÍnento à Lei 6,§7,r/ ô o o€aíBb Esiâdual n" 20786, de
10/08,48, ao Códip Sanittio do Eshdo de Pemanbuco - Art
275 capul, §1'e Art 2n o P.ítaie CVS -15, de 07/1 1/91.

FUNDO MTJNICIPAL DE SAUDE

PaÍágraÍo PrimêiÍo. 0s pagamentos serão eÍetuados mediante crédito em conta @nente da contratada, por ordem

bancária, em ate 30 (finta) dias consedtivos, a contar do rêcêbimento definiüvo, quando mantidas as mesmas condições
iniciais de habilitaÉo e c6o não hala fato impeditivo para o qual tenha concorÍido à conúatada.

PaÍágrafo Sêgundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em conespondênciâ com os produtos eÍetivamente

entregues no mês anterior ao do pagamento.

ParágraÍo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apÍesentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;

b) Certidâo Negativa de Debitos Relativos â Tributos Federais, Dívida Ativa da Uniâo e INSS, expêdida pela

Secretaria dâ Receita Fedêral do BÍasil;
c) Certidâo Negativa de Débitos TÍabalhistas - CNDT, expêdida pela Justiça do Trabalho, @mprovando a

inêxistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduale Municipaldo domicilio ou sede dacontratada.

ParágraÍo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota frscal devidamente
preênchida e indicaÉo do banm, agência e conta bancária dâ empresa que receberá o valor do objeto.

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

Parágrafo Sétimo. Nenhum pagamento será eletuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigação
Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

Parágrafo Oitayo - A nota fiscal que Íor apresentada com eÍTo, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o
pagamento, seÍá devolvida à contratada, parâ coneção e nêsse caso o prazo previsto no parágraÍo primeiro será
interrompido. A contagem do prazo previslo para pagamento seÍá iniciada a partir da respectiva regúlarização.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não geraíão direito a qualquer atualização.

Parágrafo Décimo. A adjudicâtária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no
Contrato.

ParágÍaÍo Décimo Primeiro - oeverão estaÍ inclusos nos preços apresentados todos os gâstos do Írête, embalâgem e todos
e quaisquer tributos, sêjam eles sociais, trâbalhistas, previdênciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outÍa natureza
resultantes da execugão do contrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁR|A . Oconendo atraso no pagamento, e dêsde quê pâra tanto, a
contratada não tenha conconido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o valor de\rdo, pela

variação acumulada do IPCA/IBGE ocoÍrida enke a data final prevista paÍa o pagamento e a data de sua efeüva realização.

Parágrafo Tercêiro . A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Múnicipal de

Saúde de Chã GÍandê/PE, Localizada na Avenida São Jose, n' 101, Centro, Chã Grande/PE.

4y
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será mncedido reajuste ou coreção monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilibrio econômico-financeiro inicialdo Contrato, mediante a supeÍveniência de fato
imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo ô5, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da contratada,
cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada aÍavés de documento(s).

cúusuLA SETIMA - OA EXECUCÃO DO OBJETO DO CoNTRATO - os Gêneros adquiridos deverâo ser entregues no
Fundo Municipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de Dezembro, n" 145, Centro, Châ Grande/PE, ocasião em que será
procedida a conferência dos gêneros entregues, e a verifcaçâo sê estáo de acordo com as caracterísücas e quantitativos
descritos na Ordem deFornecimenlo.

Parágrafo Primêiro: Os gênêros alimenticios deverâo ser entregues em ate 03 (têsldias úteis, e do recebimento oa Ordem
de fornecimento, emÍtjda pelo Dêpartamento Íesponsável do Fundo Municipal de Saúdê, no hoÍário de 08h00min as
í3h00min.

ParágraÍo Sêgundo: Os produtos serão recebidos deÍlnitivamente após a verifrcação da qualidade e quantidade dos produtos

e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo T6Íceho: O prazo dê validade dos produtos, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a parlir da data de
enbega dos respectivos produtos solicitado6 na Ordem de fomecimento emiüda pelo Departamento e Responsável do Fundo
Munícipal dê Saúde.

Parágrafo QuaÉo: O tÍansporte, carga e a descarga dos gêneros correrâo poÍ conta da ContÍatada, sem qualquer custo
adicional solicitado posterioÍmente ao Municipio ou ao Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Quinto: O recebimento poüsório ou definiüvo do sêrvi@ ê do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da inconeta exeoJÉo do contrato.

Parágrafo Sexto: A Contratada ficará obÍigada a trocar o produto que viêr a ser recusado por não atender à especificaçâo do
Anexo ll/Ordem de Fomecimento, sêm que isto acâÍrêtê qualquer ônus à administÍação ou importe na Íelevância das sanções
pÍevistas na legislação vigente. O prazo para ontrega do(s) novo(s) pÍoduto(s) será dê até 48 (quarenta e oito) horas
corridas, a contar da notificaÉo à contratada, às suas custas, sêm preiuizo da aplicaçâo despênalidades.

ParágÍafo Sétimo: Os materiais serão recebidos de modo imediato e definifvo, sendo de responsabilidade do fomecedor
beneficiário os padrÕes adequados de segurança e qualidade, cabendolhe sanaÍ quaisquer iÍregularidades duectadas
quando da utilizaÇão dos mesmos.

Parágrafo Oitavo:0s gêneros alimentícios deverâo ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de
alimentos com caracterísüca de cada produto. Os produtos alimenticios fomecldos deverão atender ao disposto na legislação
de alimentos êstabêlecidos pela Agência Nacional de Mgilância Sanitária (ANVISA) do Ministérjo da Saúde (MS), bem como
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para fins do conkole de qualidadê da alimentação.

ParágraÍo Nono - Será designado o servidor Jairo Amorim Paiva, l\,lakícula 494434, SecretáÍio Municipal de Saúde, como
GESTOR DO CONTRATO e o servidor Rênato Joeo dos Santos, Matricula 344611, Dketor de AdministraÉo Hospitalar,
mmo FISCAL DO CONTRATO, Íesponsável pelo acompanhamento e Íiscalização da entÍega dos produtos, anotando em
Íegistro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução e determinação, tudo o que for necessário à regularização de
falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subconfatação depende dê autoÍização prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontrataçáo cumpre os requisitos de qualificação têcnica, além da regularidade fiscal e trabalhista
necessários à execução do objeto.

Parágrafo PÍimeiro - A Conkatada, na execução do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontÍatar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, mm prévia autoÍização do Fundo
Municipalde Saúde.

AV. Sõo José, no l0l, CêntÍo. Chõ cronde-PE. CEP 55.ó3ô-000
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ParágraÍo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, peÍmanece a responsabilidade integral da ContÍatada pela
perÍeita execução contratual, cabendolhe realizar a supervisão e mordenação das atividades da subcontrataçáo, bem mmo
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçoes contratuals corespondentes ao objeto da
subcontratação.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA - E responsabilidade da CONTRATADA a execução objeto
confatual em estreita observância da legislação vigente para conkataçoes públicas, as especiÍica@es técnicas contidas no
edital e seus anexos, bem como em suas propostâs, assumindo integralmente as seguintes obrigaçôês:

a) Fornecet o objeto no prazo e na lorma de entrega estabelêcidos no Termo de Referência e na proposta, com
indicaçoes referentês à marca/fabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como às prescÍiÉes
da Lei das UcitaÉes e Contrâtos Adminisúativos, respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou
parcial;

b) Manterse, duÉnte toda a vigência e execução do mntrato, em compatibilidade com as obrigaÇões assumidas,
com as condi@s de habilitação e qualificação exigidas no Termo deReferência;
c) Atendêr ao dlamado e/ou à mrreçâo do defeito dentro do prazo estabelecido nestê inslrumênlo. A Nâo realização
dentÍo do prâzo, a ContraEda estará sujeita à multa estabelecida nocontrato;
d) AceitaÍ, nas mesmas condiÉes de sua proposta, os acÍéscimos ou supressôes do fomecimento ora conkatado,
que poÍventura se fizerem necessários, a critéÍio da Contratante;
e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos oconidos no transporte dos objetos, qualquer que seja
suacausâ;
f) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer Íato extraoÍdinário ou anormal quê ocorTêr no fomecimento do
objeto contratadoi
g) AÍcar com todas as despesas dêconentes de uma eventual substiui@ do obieto, em caso de reposiÉo do
mêsmo;

h) Preshr esclarecimentos ao Confatante, quando solicitado, no que for refurente à enúega e a quaisquer

ocoÍrências relacionadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratanle ou a têrcêiro6 no fomecimento
ora ajustado, nâo exduindo ou reduzindo tal responsabilidadê à fiscalização ou ammpanhamento realizado pela

Contratantê;
j) Assumir responsabilidade por lodos os gaslo6 com encargos prêüdenciáÍio6 e obriga@s sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigandcse a saldá-los na época pÍópria, vez que os seus empregados não
manteÍão nenhum vinculo emprêgatício mm o MUNICIPIO;
k) ResponsabilizaÊse por todos os encargos fiscais e mmerdâis resultantes destacontrataçâoi
l) Responsabilizarse pelo Transpoíte do produto obJeto do pÍesente Contrato, e todos os ônus, relativos ao
íomecimento, inclusive ftete, desde a oÍigem até sua entrega no local de destino, bêm como cumprir, as normas
adequadas relaüvas ao transporte do produto objeto do presente termo;
m) Entregar o pÍoduto acondicionado de Íorma adequada garanündo suâ integridade Íisical
n) ResponsabilizaÊse por quaisquer multas ou despesas dê qualquer natureza em deconência de descunrprimento
de qualquer cláusula ou condiÉo do contrato, disposiüvo legal ou Íegulamento, por sua paÍte;

o) Observar rigorosamente todas as especificaSes gerais, que originou esta contratação e de sua proposta;
p) Manter número teleÍônico e +mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediaçao junto à
contratante.

cLÁusuLA DÊclMA - oAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE - São obrigâFes do Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grandei PE

a) Receber o objeto nas condiçoes estabelecidas neste Contrato;
b) VeÍificar a conÍormidade dos bens recebidos com as especiÍicaçoes constantes no Termo de Referência e da
proposta para fins de aceitaÇão e recebimento definitivo;
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçoes, falhas ou inegularidades verificadas no objeto fomecido
para que seja substituido, Íeparado ou coÍrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada através de servidor responsável designado;
ê) EÍetuar o pagamento à Contratada no valor conespondente ao fomecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Contrato,

Í) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obÍiga ats
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g) A Administração não responderá por quaiquer compromissos assumidos pela Contratada com tercêiros, ainda
que vinculadas à execuÉo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - COM íUNdAMENIO NO Art, 7" dA LEi FCdETAI N,ô 1O,52OI2OA2, ficarà
impedido de licitar e contratar com a AdministraÉo Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prquizo de multa
de ate 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais comina@es legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação Íalsa;
b) Ensejar o retaÍdamento da execuçâo do objeto;
c) Falhar na execuÉo do contrato;
d) Não assinaÍ a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
ê) ComportaÊse de modo inidôneo;

0 Não mantiver a proposta;

g) Deixar de êntregar documentaÉo exigida no certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer dêclaraçâo falsa.

ParágÍefo PÍimaiÍo - Para condutas descÍitas nas aline$'a','d', ?, f, "9"; 'h'e'i', será aplicada multa de no máximo
30% (tinh por cênto) do valoÍ do mntrab.

Parágrafo Segundo - O Íetardamento da execução previsto na alínea "b', estará configurado quando a Contrâtada

a) DeixaÍ de iniciar, sem causa justlficada, a execução do conúalo, após 07 (sete) dias, contados da data constante
na ordem de fomecimento;

Parágrafo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subitem'c" estará configurada quando a Contratada se
enquadrar em pelo menos uma das situaçoes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Seío desta cláusula, respeitada a
graduação de infraçÕes conformê a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA ,I

Grau da InfraÇão Pontos da lrúacão
1 2

2 3

3 4

4

5 8

6 '10

ParágraÍo Quinto - O mmportamento previsto no ParágraÍo Quarto estará conÍigurado quando a Contratada executar atos

tais como os descÍitos nos artigos 92, parágraÍo único, 96 e 97, parágraÍo únim, da Lei no 8.666/1993.

ParágraÍo Seío - Pelo descumprimento das obrigaÉes contratuais, a AdminislÍação aplicará multas conforme a graduaÉo
estabêlecida nas tâbêlas seguintes:

GÍâU CorÍespondância
1 0,2% sobre o valor da ordem de Íomecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇâo

2 0,4% sobre o valoÍ da ordem de fornêcimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇáo

0,80/0 sobre o valor da oÍdem de Íornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÇâo.

,,. ,t.t ^ iau,,

b) Deixar dê realizar, sem causa iustificada, as obÍigaÉes definidas no contrato poÍ 03 (fês) dias sêguidos ou por 10

(dez) dies intercelados.

Parágrafo Terceiro - SêÍá deduzido do valor da multa aplicada em Íazáo de falha na execuÉo do contrato, de que trata a

alinea "c". o valor relativo às multas aplicadas em razâo do Parâgrafo Sexto.

TABELA 2

3
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g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiÍos, ainda
que vinculadas à execuÉo do contrato, bem como por qualquer dâno causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cúusuLA DÉclMA PRtMEIRA - OAS PENALIDADES - Com fundamento no Aí. 7" da Lei Federat n.o 10.520/2002 ,fieÉ
impedido de licitar e contratar com a Administraçáo Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multa
de ate 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais cominaÉes legais, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro - Para condutas descÍitas nas alíneas "a', "d", "e', "f, "9"; 'h" e'i", será aplicada multa de no mâximo
30% (tÍinta por cento) do valor do contrato.

PaÍágrafo Sêgundo - O retaídamento dã execuÉo previsto na alíneâ "b', estârá configurado quando a Contratada

al DeixeÍ de iniciar, sem causa justificada, a exeq4ão do contrato, apG 07 (sete) diâs, contrdos da data constante
na ordêm de Íornecimento;

b) Deixar de realizar, sem causa jusüficada, as obriga@s dêfinidâs no contrato por 03 (tês) dias seguidos ou por 10

(dez) dias inteÍcalados.

Parágraío TeÍceiÍo - Será deduzido do valoí da multa aplicada em razão de falha na execuçáo do contrato, de que tÍata a
alinea'c", o valoÍ Íelativo às multas aplicadas em razâo do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execução do conúato prevista no subitem'C êstârá configurada quando a Contratada se
enquadrar em pelo menos uma das situaçoes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta cláusula, respeitada a
graduaÉo de infÍaÉes conformê a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, qJmulativamente.

TABELA 1

Gnu da lnfÍaçâo Pontos da lntrâção
1 2

2 3

3 A

4 5

5 I
6 10

PaÍágrafo Quinto - O comportamênto previsto no Parágrafo Quarto estará mnfigúrado quando a Contratada executar atos
tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n" 8.666/1993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obriga@es contratuais, a Adminiskaçâo aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:

IABELA 2

Grau Conespondência
1 0,2% sobre o valor da oÍdeq de fornelimento a que se refere o descumprimento da obrigação
2 0,40Á sobre o valor da ordem de íornecimento a que se Íefere o descumprimento da obÍjoaÇâo.
3 0,8% sobre o valor da oÍdem de fornecimenlo a que se reíere o descumprimento da obrigação
4 1,60/0 sobre o valor da oÍdem de fornecimento a que se Íefere o descumprimento dâ obÍigâção

AV. Sõo José, no l0l, CêntÍo. Chõ crondê-PE, CEP 55.ô3ô-000
E-moil ouvldorlo@chogronde.pe.gov.bÍ |
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a) Apresentar documentaÉo falsa;
b) Ensejar o rêtsrdamenb da execução do objeto;
c) Falhar na exe@Éo do contrato;
d) Não assinar a Ala de Registro de Preços e Confato no prazo estabelêcido;
e) ComportaÍ-se de rÉdo inidôneo;

0 Não manliver a pÍoposta;
g) Deixar de entregâr documentaçâo exigida no certamei
h) Cometer traude fscal;
i) FizeÍ dedaraçâo hlsa.

v
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5 3,20lo sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimenlo da obrigaÇão.

6 4,0% sobre o valor da ordem de foÍnecimento a que se refeÍe o descumpÍimenlo da obrioacâo.

TABELÂ 3

Item Grâu lncidência

1
úecutaÍ fomecimento inmmdeto, paliativo, troviúio mmo poÍ câáer pêrmanente, ou
deixar de providenciaÍ Íecqnposi@ mmdementar.

2 Por ocorrência

2
Fomecer iníormaç& Érfida de fomecimento ou substituir material licitado por outro de
qualidade inferioÍ.

2 Por ocoÍência

Suspender ou interrompeí, sâlyo motivo de forF maior ou caso foíluito, os íornecimentos
mntratado€. 6

Por dia e por tarefa
desianada

4 UlilizaÍ as dependências da Conlralante para Íins diversos do objeto do confâto. 5 Por ocoÍência

5
Reqlsd a exêq4ão de foÍneciÍnento dêtêrminado pela Fiscalização, sêm moliyo

iustificado.
5 Por ocorrência

6
Pemitir situação que cÍiê a possibilidade de causar ou que cause dano fisico, lêsão
mrpord ou mnsequêncjas letais.

6 PoÍ Ocorrência

7
Retirar das d€pendências do Conlrâtante quaisquer êquipamenlos ou materiais de
consuÍno previstos em conlÍalo, sem autorização prévia. 1

Por ilem e por

ocorrência

PARÁ

Parágrafo §iétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de licitar e
mnfahr estabeleclda no CapuÍ desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infÍaçoes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (setê) dias corridos a mntar da
aplicaçâo da penalidade, a Contratada cometer a mesme intraçâo, cabendo a aplicaÉo em dobro das multas
correspondentês, sêm pÍejuízo da rescisáo contratual.

PaÍágrafo Nono - Neúume penalidade será aplicada sem o devido Processo Adminisúativo de AplicaÉo de Penalidade -
PAAP, devendo ser observado o disposlo no Decreto Estadual n0 42.'191/2015 e no Decreto Estadual no 44.948/2017.

PaÍágrafo Dácimo - A critério da autoÍidade competente, o valor da multa poderá ser des@ntado do pagamento a seÍ
efetuado ao contratado.

PaÍágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de exeflção direta da sanção de multa indicados no Parágrafo
Décimo acima, o contratado será notificado para recolher a imporlância dêüda no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recêbimenlo da comunicação ofi cial.

Parágrafo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o conkatante encaminhará a multa
para cobrança judicial.

PaÍágrafo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçoes excepcionais devidamente motivadas, efetuar a
retenÉo cautelaÍ do valor da multa antes da mnclusão do procedimento administrativo.

cúusuLA DÉclMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecuÉo totâl ou parcial do presente Contrato ensejará a suâ
rescisáo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ouregulamento.

Parágrafo PÍimeiro - lnadimplêmento impúável à contÍatada - O confabnte poderá rescindir administrativamente, o
presente ContÍato nas hipotesês previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à contratada diÍeito a
qualqueÍ indenização, sem preluizo das penalidades pertinentes em processo administÍativo regular.

I MânteÍ a documentaçáo de habililaçáo atualizada. 1
e p0r

o@rrencra

Por ilem

I Cumprrr horáíio estabelêcido pelo contrato ou determinado pela FiscalizaQão. 1 Por ocorrência
10 Cumprir delerminaÇão da Fiscalizaçà) para mntrole de a@sso de seus funcionários 1 Por Ocorrência
11 Cumprir determinaÇão Íormal ou instruÉo complêmenlâr dâ Fiscalização. 2 PoÍ ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previslos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente noüficada pela unidade fiscalizadora.

e por

0c0rÍencra

Por item

13 Entregaí a garantia mntratual eventualmente exiqida nos termos e prazos estipulados 1 PoÍ dia

AV. Sõo José, no l0l, Cenlío, Chõ cÍonde-PE, CEP 55.ó36-(nO
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ParágraÍo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido @nsensualmente, mediante a oconencia da hipotese
prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.66&93.
PaÉgrafo TarcêiÍo - O presente Contrato poderá seí rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes; reduzida a
termo no processo de licitação, desde que haja convenência para a AdministÍaÉo. Artigo 79, ll da Lei 8.666€3.

ParágraÍo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos teÍmos da legislaçao processual vigente. Artrgo
79, lll da lei8.666/93.

PaÉgnÍo Quinto - Quando a rescisâo oconer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que
haja culpa da confetada seÉ esta ressarcida dos prejuÍzos regularmenb compíovados que houver sofrido. Artigo 79
paragrafo 2 da Lei 8.666/Si.

Parágrafo Sú - A íEscisâo edminishative ou amigável será precedida ê altonzaçh esqita e fundamêntada. Aítigo 79
paragraÍo ío da Lei 8.ô66/ÍXl.

cúusulA DÉcltA TERCEIRA - DAS OESPESAS DO COi{TRATO - Constituirá encargo exctudro da contGtada o
pagamento de tributos, trrifas e despesas decorentes da e)GcuÉo do objeto deste Confato.

Parágrafo Único: SeÍão da contratada todas as despesas decoÍrenles de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscars e
comerciais, decorcntes da execucão do Contrato. AÍlioo 71 da Lei8.666/93.
cúusul-A DÉclmA QUARTA -'DOS REcuRsos õRCAtEIitÍÁROs - As despesas decoÍÍentes deste contratc corÍerà)
por conta dos ÍecüÍsos a segulr esflfica&s:

8000

8000

8000

RS'10.050,72 (Hospital)

R$ 379,74 (Caps)

R$ 1.802,93 idência

E, por estarem justos, e amrdados,
na presenÇa das testemun $et am

-7-.*A4)Bnç-u-,o(01-...1r.
oÍtm

F/ÍrtF No 353. .684.34
SocÍetário Municipal dê Saúdê

CONTRATANTE

Renato Josá Bezena de Paula
RENATO JOSÉ EEZERRA DE PAULA ÍIiE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 0

esq. fll,,-ea
NO

CPF; 'o6)/í".}E4'ç t ME:

1.0

ónaro UxDÂoÊ ORçarEríÍln PRocRÁra DE TRÀBALrio EL€ ExIo DE DESPESA
V^LoR a EIPEIHAR PoR

OOTÂçÀO

8002

8002
8002

10.302.1014.2.852
10.w2.1014.2.852
10.§2.1014.2.E52
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FIJNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CúUSUIá DÉO A qJlilTA - DA RESPOilSABILIOA)E CML - A conbahda responderá por peídas e danos que vier a
sofrer o contratanb, ou terceiros, em raão de âção ou omissâo, dolosa ou culposa, da conkatada ou de seus prepostos,
independentemente dê outÍas cominaÉes contrâtuais ou legais a que estiver suieía; não excluindo, ou reduzindo esta
responsabilidade, a fiscâlização ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.66ô83.

CúUSULA DÉClÍilA SDfiA - DOS ACRÉSC|MoS E SUPRESSÕES - A quantitlade iniciatmente contrâtada podeÍá ser
acíescida ou suprimira dentro dos limites previstos no parágrafo primeko do artigo 65 da Lei no 8.666193.

CúUSUIA DÉCltA SÊnm - DAS ATTERACoES - As albra@, poíventura necessàÍias, ao bom, e fielcumprimento do
objeto deste Contrato serão efetivadas na forma do art[o 65 da Lei 8.666,13, atíavés de Termo Aditirro.

CúUSULA DÉClilA OITAVA - DO FORO - O Íoro do presenb Contrato seíá o da comarca de GravatíPE, excluido
qualquer outÍo.

o presente Contralo em quatro vias de igual teor, e para um so efeito legal,

3.3.90.30.m
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00


