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FIJNDO MUNICIPAL DE SAIJDE

PREGAO ELETROI,IICO NO OO5'2022

PRocESso LlctTATóRto N. oo6/2022

CONTRÂTO FMS N.O 239/2022, QUE EÍ',IRE SI CÉLEBRÀII O FUNDO

MUNI,IPAL DE 
'AÚDE 

DÉ cHÃ GRANDE E A ÉMPRESA §HIFT coMÊRcIo
oE ARTtGos qARA EscRtÍóRlo E pApELARtA EIRELI E, pÁRÁ os F, ,s
QUE SE ESPECIFICA.

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2022, de um lado o FUI{OO MUMCIPAL DE SAÚoE DE CHÃ GRANoE mm sede e íoro em

Pernambuco, localizadâ à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chá Grande ' PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n" 08.625.167/0001-

50, neste alo repÍesenlado pelo seu GestoÍ e Secrelário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiya, Brasilerro, Casado, Comerciante, nomeado por

meio da Portaria N" 285/2017 dalada em 01/08/2017, portador da Carteira de ldentidade N" 1 .826.812/SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no

uso da alribuição que lhe coníere o oRIG|NAL, neste ato denomrnado simplesmenle CoNTRATAi{TE, e a empresa ShiÍt Comércio de
Artigos pâra BcÍitóÍio e Papêlaria EiÍeli i,lE, inscrita no CNPJ sob o n' 31.059.3í9,0001.t6, estabêlecida à Rua Ananias Lacerda de

AndÍade, N" 68 - Loja 01 - Jardim Caetés - Abreu e Lima/PE - CEP: 53.560-550, nestê ato representada por seu repíesentanle legal, SÍ.

MaÍcio Cardim PÍates, portador da Carteira de ldenlidade N" 4.432.619, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de

PeÍnambuco, CPF/MF N" 847.431.824$8, doravanle denominada CONÍRÂTADA, pactuam o presente Contrâto, cuia celebração é

decoÍenle do PÍoc8so Licitâtôrio n0 006,2022 - Pregão Eletónico n" 005/2022 - Ata de Rêgbtro de PreçG FtlS n" 01012022 -

doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e modiíica@s subsequentesi pelos

lermos da proposla vencedorâ paíe integrante desle mntÍatoi pelo estabelecido no Edilal e seus anexos, pelos preceitos de direito públim,

aplicando-selhes suplelivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçôes de direito privado; atendidas as cláusulas, e

condições que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRI EIRA - OO OBJEÍO - Fornecimento parcelado de gênero3 alimonticlos destinados a Residência TeÍaÉutica, Centro

de Alençtu Psicossocial - CAPS, Hospital Geral Alfredo Alves de Lima e Unidades de Saúde da Família - USF, mnforme especmca@s e
quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante desle contrato independente de tÍanscÍição.

ParágÍaío PÍimeiÍo . 0 pÍesente ContÍato não poderá ser objeto de cessão ou transíerência, no todo ou em paÍte.

CúUSULÂ SEGUNDA - DA Fll,lALlDADE - O obielo d8ste Contrato deslina-se ao desenvolvimento das atividades normais do Fundo

Municipal de Saúde, através da Residência TeraÉulica, CAPS, Hospitâl Gêral AlÍredo Alves de Lima e USF's.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRÂZO - O pÍesente Contrato vigoÍârà até 31 de dezembm de 2022, contados a paÍtir de sua assinatuÍa,
podendo sêr prorrogado, nos termos da legislação pertinenle.

cúusuLÂ QUARTA - Do vÂLoR E co DlcÔEs DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Conrraro o valor de Rt 8.181 ,68 (oilo mil,
cênto e oitênta ê um Íeais e sessenta e oito centavos) íeÍerente ao valoÍ total do objelo previsto na Cláusula Primeira, para a tolalidade

do periodo mêncionado na Cláusula ÍeÍceiÍa, conÍoÍme detalhamenlo a sequil

ITE -EXCTUSVO PARA MICROEIíPRESAS E EITPRESAS DE PEOUEIIO PORÍE lll da Lei

ÍRtI

t {.1
mÍ DEscRrçÀo UIIIDÂOE IíARCA

om.
HOSPITAL

0To.
REsIDÊTcIA

TÊRÂPÊuÍIcÀ

0 0 05 20 31 101;55

AcHocoL TAm ÊI ÍÚ , ArÍrÉnto ehocdardo sm É,
mslânlàneo 0 proúrh devê sêr loít'ÍEdo çoín vitâminás 6 minorãs
sem Ía{o Pl6tcâ, heírÉbcaÍ1enlê Íechada ou lâla. í6islÊnte,
sem peÍíuÍa{ões ou anassamenlos Conlendo 1 Kg do F(iuto.
Dêveíe conleí extemaienle os ddos de idenlifceão e
pÍocedánciá, iníoÍmâçà nul cional, núír6ro do lote, dsta de
ldidede, quílidáde do pÍodulo e núm6ío do Í€gisbo 0 píodulo

deverà a0íesenla vdrdde minimâ de lSqcênlo e dtenta) diás e
paítí da dala de entrega oa unrdde íequisilôte. Deveífo s€í
Íechedos em peÍfeíõ condções íiaha6 e hlliêÍ co-sa lâi6 e em

conformtdde com o Côdigo 8rÃileiío d6 Trâosrlo. Deveíb einda,
possuk lrcsnçâ êspecÍicâ pará lrânspoíle d€ álimênlos, omilijo pêlo

orqáo de vqilánoa sanilria munlcipd üJ esladLrd. Verculo de

EnlrqF: À cábine óo mnduloí deverà ser isdada da àea em que

mntém 6 âlim6nhs paa a enfega Náo seíá pemúdo o lransMe
dê qualquer orlo podulo lunlo ao lrêneío diínenlicio e arnda, de

alincílos quê possitililem alleÍ4ão nas caÍâcbrislicas do podulo

Cam lê 05 002

20

\

10 0 0 60 4_71 286 20

ÂVEIA ÉI FLOCOS FIIOS . Produto Íesull,lte da moâgêm de

9Íá06 de âve€, 4os limpela e das§fc4&. lntegÍá, isenlá de

sujijades, pâ6ilÀ e 1arv6 Admilindo umidade màrma de 15%
poí peso Embâlâgefi píimânar AcondrcDnâdo em sacos plâsticos

aFopÍiados l€chedos Embâlagem seaundáíia carê em maleÍiâl

apíopflâdo, conEído mog e su6 condiÉes deveíão eslá. dê

eoído a píe§eÍva as câr;Eteíastics do Fodulo. lden$c{áo,

Xg

QTD.
CAPS

QM
PSF

QM
ÍOTÂL Unláno

unidade
com 2009

07
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Paocedência, lnÍoÍmações Nuficronais, Nümâo do Lote ouantidade
do Podulo, Oala de Validade com prâzo de no minimo 180 dias (ô
íÍ1€se§) â prtí da data do íecebiínento. Veicúlo de Entrega. Oêv6íà
ser techados, em pêíêitâs cdldiFes íisbõ e niJiihiccsrtitri6 ê
em conloímrdade com o Codigo BÍasdêio dê ÍÍáasiic. OêtêÍ&
âindâ po65uií licença especiíca peÍe traíspoft & diÍnenlG
emiüdo polo óÍgão de vigilànciã sânil&ia municipd o! estdud A
cábrne do condutoÍ dêvêrá sêr isolada da *6a em que conlàn os
âliÍnênlos prâ a enlÍega Náo seíá peamttdo o transpolle de
qudqu€í oulío píodulo iunlo âo gênero alirnenlEb, e andâ. de
âliíÍcnlos que possiulilem dleÍação nes caíaclêristcãs do podulo
íomecido.

09

BBCoITo SÂIGÂDO, ]lPo CREÀI CRÂCKER-Tipo Creâm
Cr*keí'. de Fârinha de Tírgo com Sel. Caíduía V€geld
Hdíogenadâ. Aomaizâdo ê Ennquecío com Vilammas
Co^gslénc'a cíeârle ssm corânles ãtÍoas Embãage- pírmânâ

Em peotes impeímeaves laÍâdos que geíenlan inlogÍidáde ê
impÍesso Coín peso liqúido dê 4009 Embdâg6m secundâna: Em
cdxas de papeláo conlendo. no màimo 20 pecoles com 4mg. pêso

lhudo totd de 8 kg ldentficqà. Reêdêncie, lníormâçôês
Nulncionas, NÜmero de Lolê, ouxltida,e do Píodulo. Data de
Validade com prezo de no minimo 180 dl6 {6 ínes€§) a parlrÍ da
dâlâ do Íêcôbrír€nlo. De â@Ído com a ÍesoluÇib RDC n'263 de 22
dê selembro de 2m5 - ANVIS,iy'MS Veiculos dê Enlregâ Dêvêrà
seÍ fechadc, em perfuiles condlFê6 Íisicas 6 higiéniccsanrlãrias e
êm conlomkladê com o Cod€o BÍasibro de TÍánsilo Deveíáo
dÍda, possuiÍ lÉeí{a especifca paÍâ líansMê de almenlo6,
emitdo pelo órgão de tigilà1ciâ sâaitaÍia municipal ou estadual À
cebinê do cond0lor deverá s€í isolada da áÍea em quê conlám os

diÍnenlc paía a enlrega. Não sêú perôrüdo o.lanspoíe de
qldquer oulÍo Eoduto junlo ã gêoêro almêntlco, e álÉa, de
a[mnlo6 quê possitil{em dleíaçáo nõ craleíisicas do produlo

Íomecido

1009
80 10 20 0 Í40 342 478 80

10

B§COITO SAI.GÀDO, TIPO CREÂT CRÂCI(ER TIPO II{TEGRÁI .
Coínpo6iç5 bâiLa FaÍinhA dO lrigo eflÍiqueúa com ,eíÍo e àido
fo co, goÍdulâ regeld, Íarclo de figo fâíinhâ dê íosaâ soío d6 l€ilê,

4rlc*. sC. 6stâLiliza{e: le.ilina de sota (lNS 322). 6 ouÍas
sLrbslànc,ô pêmrlid6. Embdâgieín pímàâ: Em pâcotes
imperm€áí/eis lâcrâ&a qug gaíant&n iÍtegÍidadê e impresso Com
peso liqurdo dê 4009. Eíüalagem secundria: Em câi&s do pâp6láo

cofitendo no íiàiíE 20 peotês coín 4009, 0eso liqulro totd de 8
kg. Com vãrdlê de 06 Ínesês a 01 a)o com Íe9islÍ6 do minisléíio
coínpelenle ldent'Írâção, Píocdencia, lnloín4ôes Nulíioones,
Número de Lole, oüanÜdade do Píoduto. Dâtâ de Validâd€ com
prazo de no minimo 180 diás (6 meses) â p liÍ da dala do
recebimeírlo. De eoído com a resoluçào RDC n'263. de 22 de
seteínbo de 2005 - AIWISÀ{,S Vebulos de ÉntEgâr DeveÍão seÍ
lechâd06, êín pêífunas cond{õe6 íhicõ e hitiánacsãtitánas e em
coÍríoÍmidde coín o Côdr0o BÍâsileio de TÍânsib Deveíão anda
possuir lcençá êspêcúcâ pâÍâ lÍansMe de eljmnlos, emiMo pêlo

óÍgáo de l/rgiláncia saniláíia municipd ou êsleduâl. A câbine do
conduloí deverá seÍ Bolada da ie3 eín que mnlém os dimnlos
paa â e0lê9a Nào seÉ pêíÍn ido o lr EpoÍle de qualqLreÍ oulro

Fodulo luíh ao gêí€Ío difieílido, e anda de almenlos que

oossibiitem dErâcão nõ cãaclerisljcas do Doóulo Íomecido

t00g
a0 10 20 0 100 3,60 360,00
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C^FÉ EI P0 ' Câfé toírãdo ê moido devidaneile selecionado Oe
pírmêÍa qudrdadê Embáâgêm Piáslica, heírali:menle íechada e
inlalâ. Contêndo 250 g do píoduto. Rotulagem: ldentificaçb do
pÍodulo maEâ do Íatírcarle dala de ÍabíicaÉo e prezo do veldade
dê no minrÍro 1 80 a panir da dala do Íecebrmenlo Selo dê pulere dâ
Associação Brasileúa da lndúsfiâ do CâÉ - ABIC. Veiculo6 de
Enfegâ: oeverão sêr hchad6. êm peíerl6 condiÉes fisicõ e
htiênic+sânitáÍiâs e em conÍo.midde coín o Código Srasrbno de
Tràsdo OeveÍâo ainda, po§surÍ lbeÍça especifca $are lrenspoíe
de diÍrPntos. emilido pdo ôígb de vigilàoa saritáfta muniopd ou
esladuâ A càbr1e do conouloí deverá sêÍ rsoredá de &eâ em que
conlém os alimontos pâÍã a 6ífêgâ Náo seÍá peÍmiúdo o lransporle
de qualque, outo Fodulo juoto âo oênero ãimenlicio, e âídâ, dô
dimenlG qüê possitilieft dleí4à nas cã&leíislbas do ploóulo

2509
100 12 06 2A 138 510 703 80

CALoO CoI{CEITRÂDO OE CARiIE - Mâlií,Íiâ pima de boa
qualidado, composto dê sâ|, emido, glulâmálo Íionossôdico âçücãÍ,
alho, cebola, goÍdura vegeld, ertralo de crne borina. Embd4êm
píimâia: Em lablêlê6 de 10.50. co.o êmàââgem metdrzâdâ
resisleíte e áóxir5 Embdâgêm sêcundtia Em adxõ de papelão

contendo, no miDdÍno 24 pâcoles coflr 2409 Rolulagemi
ldenlificâçào, PÍocedénciâ, lnioÍrneçõês Nulricionâis, NumeÍo de
Lole. ouanlidâde do PÍoduto, Dãlã de Vdidde com prazo dê no
mil]iÍno 180 dias (6 rÍles€s) a pa.tÍ da dala do Íecebrfl'ento De

&ol(,o com a íesoluÇáo RDC n'263. dê 22 óe selembro de 2005 -

Tâhlete com
10,5S

12 150

\

20 0 0 170 179 304.30
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ANVISA / MS VeDulos de Enlrega: DevêÍà seÍ Íechado§, em
pêíeilê condrçõês fisicas e hig,6nicGsanÍáíras e em coflíomidde
com o Cadigo BÉsilêio de TÍarsilo oeveíão ainde. pcsuir licença
espêcfica paâ tídlspoíle de dtíEnlos, êmiüdo peb oígáo de
vqilánc€ sanilà,a municipd ou esladual A câbine do conduloÍ
d€veíà sêr isoldâ da área em que contám os átÍEnlos 9da a
entega. Nfu será peímdo o lrãrsporle de qudqu€í oulío píoduto

iunto ao gênem alrmenticio, ê aindâ, de âliíEíttos que possibilibm
dler4éo n6 cãekÍislicõ do píodulo híneldo

13

CÂLDO COI|CE!ÍTRÂDO DÊ GALltlHÂ - Mal€Íja pnme de boâ
qudidâdê, composlo de sd snido glulanalo Ínonossódico, âçircáÍ,
dho, cêbdâ, go.duÍa vegeld, eírAo de cíE de íraÍEo
Embdagem pÍimána Em labloles de 1059, com embalageír
melalizada, resislenle e alôrhâ Êmbdágêm sêcund*ia. Em cajrá6
de p4elão cmlondo no mâxíÉ 24 peoles coín 2109 Rotulâqêm
ldênlifcâÇào, PÍocedência, lnÍoím4ões Nubicionâis, NúmeÍo de
Lole, ouanlúade do Píldub. Dâlâ de Vdilade coÍn gazo de no
miniÍD 180 úó (6 m€6€s} a prtr dâ datâ do rcceliÍnento. De
eordo com a r€solução RDC n"263, do 22 de selembÍo d€ 2005 -
ANVISA i MS. Vebubs de EnlÍega: Dev€íâo seí Íechâdos, €ín
peÍíeilas condiFes íisb6 e higllnrccsanità6 e eÍn coníoímidd€
com o Código Brâsilêío dê TÍánsito. Devêíão aíde possuiÍ licênçâ
êspeaficá pâa lÉrspoíb de drÍnenb6, emilido pêlo oígão de
viqilancia sanjLna munEipâl ou 6slâdud A catinê do condutor
deveÍá s€í isdada dâ 

'ôa 
em que conlêm os dinE0lo6 para â

ênrêgâ Não será peímibdo o rarspoíle de qudqu€í outro píodúlo
jirnlo âo *neÍo diÍnenllcio e ainda, de âlimenlos que possibililem

ãEr&ão nÀ câ&bÍislbas do oÍodulo loínecido

150 20 0 0 1?0 129 219.30
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CHÀ O€ BOfm ' Chá indushdizádo em íoflnâ de seile conleíío
o pod!10 6om sabor e aronâ píópflo dâ êavã sêm bolores e deflfo
do prazo de ,ddade coníoím lêgislqlo vq€rte Cara com no
minimo l0saquinhGi pêso lquido míniírD 159 Vddade íninrma: 18
(dezoilo) mer4! no áo da entega. Com rdêntfiaáção do podúto,
,Íâíca do íâhaanle. pr o de valdade ê pêso lhuilo de eo.do coín
a rcÁoiuçào 1218 da CNNPA 0 píodulo devàà ter Íêgisno no
Ministério da AgÍicúlt!Ía ê/ou MinisléÍio da Seüde. Voiculos de
Enrega Dêvêí& sêÍ êchados, em peííerlas conótõê6 Íisi{E e
h€rênic+sânilài6 e em confoímirâde coín o Código BÍasileio de
IÍàsito. Dêvêífu a,úa, possuÍ hceÍ(A especilice pera líânspono
de dimenl6, sniüdo pelo ôí§& de vgilrrcra sãitââ munrcipd ou
eslâdual. A câbine do conduh d€v6íá s€r isolâda da àÍsa em que
conlérn 6 dim€nbs paa a enf€gâ Nà sêíá p€ímitido o lraísporle
de qudqueÍ'ol)üo píodub iunlo e 9êíêÍo dimeotcio, e inda, dê
dimenlos que possibililêm elt€íeçáo ías câÍâcleÍistic6 do píoduh

Unidrdê
com 10

râquinhoa
individuiis

10 20 10 0 1l) 2.62 104 m

l6

CHÁ DE CAIOIILÂ , Chã inóuslridizâdo, ern íuma oe sahê
contendo o produlo com sâbor e aomá pÍôpno da eÍva sêm bolorês
e denlo do prâzo de vâldade codoÍrÍE legishç5 vrgênle Câixa
com no minrmo 10 saqunhosi peso hquido minimc 159 Vâlidade
minima: 18 (dezoito) Ínesês no âlo dâ eílregã. Com identifrcaçào do
produlo meü do Íâbncânte, píaro de vdidaê e pê§o lquúo de
âcoído coÍn a resol(4áo 12rg da CNNPA 0 pÍodulo deveÍá teÍ
regslro no Minisléno dâ AgÍicultu6 e/ou Minsléno da Saúde
Veiculos de Entrega DeveÍão ser íechâdos em pedêitâs condçoes
íhicas e higrenicGsanilrias e êm mníoírnidâde com o Côdigo
8Í6ileio de Tràsilo. oêvêrão âindâ, poesuir licença especifrca para

lÍarspcÍle de ahfllenl6. emilido pelo óí9ào de vrgilàoa sewria
municlpal ou eslâduâl A câbine do conduloÍ de!6íá seí isolâdâ dâ
àreâ êm que contêÍn os dimerlo6 pra a enlrega Nào sêíâ
permilido o lÍanspoie de quaiquer oúo produh Junto a gêneo
aliÍnenlicio, e ainda, de alimenlos quê possitililem âlteráção nê
creleíiskas do píodulo Íomeaido

Unidâde
com 10

Marata 20 20 10 0 50 251 128,50

1t

CHÁ DE CIDREIRÂ - Chá indushdizado, em loímá dê sachê
co{tendo o produlo com saboÍ e aíoma prôpíio da €ava s€m boloíês
e dento do píâzo de vddade coníoíme legisl4à vrgênle CdIâ
com no mrnimo l0 saqurnhos; p€so lúuido minimo 159. Vdidade
minimâ 18 {dêzoito) mêsês no alo dâ entega. Coín kj€{lifcaçà do
píodülo mat3 do Íâbicãnlê, pra.o de várdade e peso lquróo de
eoído coín a êsoluçáo 1278 de CNNPA. O pÍodulo deverá leí
íellsro oo irinislàio de AgÍicohuÉ elo! Min6léÍio da §aúdê
Vek;ulo6 de Enrcga. Derêíáo ser {€ci&06 em pêríeilas condiFes
Íisicas e higiéniccsaniltias ê em coníomiiâde com o Codigo
8Íõibo de TÍàsilo Deveíáo ande. possuir licêíça êspecifrca paa
líaspoíb de aliírEí16, emitdo polo oilb dê vigillEia smilitia
múnicipd ou estadud À cabine do coíúutoí dêvêá sêr isoladâ dâ
â,ea em qú€ coírlém os dimeotG 9aa a enlrega Nào s6íâ
peÍmitido o lraflsporle de qualqueÍ oulÍo píodulo junto e 0éneío
âlim€nticio e aindâ, dê dimntos que possibililem dteÍaçâo nas

caeleí61Éõ do ,mdúlo ÍoínecÉo,

Unld.dê
com l0

individu.i§

20 20 10 0 50 258 129,00

25 EXIRÀÍO SOLUVET DE SOJA II.EITE OE SOJA) Sov, os! 0 0 _lL 05 21,79 108.9s

Íablêla com
10&
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D€sêngorduÍado, eíesardo de vilrnin6 ê mineÍrs (pelo menos 100

mg de câcD poí poÍção) lsênto de l&lose glúlen e de sdaíose.
Váidade minime dê 12 Íies€s. Embalaoêm conlêndo

4íormdrrÉnle 400 g. Veiculo de tÍa)s@íte: threÍào ser
Íechados, êm pêÍísil6 cofldiçóes Íisicas e higiénico-sánitdiâs e €m
coílío.midâde coín o Cod€o Bras elo dê ÍÍànsih oeveÍão anda,
possuÍ lic€nça esp€çifica paa fa0spon6 ê dimonloo, emili(,o pelo

óAão de vigilânciâ sanit iâ muíicipal ou esladud À cabinê do
condubr d€veÉ seí isoladâ da tea eín que cootàn 06 diÍnenbs
paÍâ ã enlrega. Náo seíâ pêímilido o lrensporE de qualquer oulro
píDduto lunlo ao sêneío diíEílrcil, e dÍda. de diírEnt6 que

D6sôrlrcm dlêÍaçâo nas cã&leírsDcis do podulo lornêcdo.
REFERÊC|A SUPRA SOYI SOY .

300s

26

FARIIHÀ D€ ARROZ OU ÍE Ifl-HO PRÊ.CozlDo PÍDduto à
bÃe de aEoT p.ê-cozdo aorconado de ,,lamrnas e sa6 mneíats.
êm po ÉíÍbalâgem Acondicronado em lalas ou dêpos o Dlôlico
âpropriados, heÍÍrElrcaíiente f6châdo6, contendo 400 g do pÍodulo.
ldenlifc4à Proc€dência. lÍío.nat es NúicionÍis NüÍnêro de
Lole ouanhdde do Produlo Dáa de Vahdade com plázo do no
min mo 180 dia§ (6 Ínes€s) a partií da dâh do ÍecebiÍnento

unidade
com l00g

l0 0 0 0 10 1.51 7510

29

FÂinHÂ 0€ TRr,o COI FERIE|Io - PÍodrrb oblido â petr do
cereal, limpo, desleÍminedo, sà0, isênh de malêíia leírosâ 6 em
peíeito estedo d€ coÍseÍvaçáo Coín a adi@ dê íeíÍnento Ná)
podendo €slí o produlo úmido, íêíínontàdo o! apíesenlando
sujidâdes Embá|4€rn p.rí$&iâ Tipo dá§ti€ ransparenle e
reeslênle 0evendo eíeseÍla peso liquido de 1 kg. Com
idenliícâçáo do podü10, marcá do íabírcante. íegislro do Minisléyio
da A!íiculluÍa. vdidde minima d€ 150 dr6 (5 ínêses) â prtí da
datá de 6nlre0â do gldulo. Veiculos dê EnlÍe{a Deveíáo sêr
bchâdo6, êm peííeil6 condr@ lisb6 e h(liénrcGseriláíi6 e em
coníom*lede com o Códroo Brâsiloio d€ Trânsih. DeveÍão ainia,
pGsuir lic6nçá êspêcificá páíâ lrâíspoíte de dimenlos emiMo pelo

óÍgào d€ vigilàEiâ salit iâ municipal ou esldud A câLiíê do
condulor d&oíá ser isolãda da âÍea em qle contém os diÍnontos
pââ â enfêsÀ Não seÍá permrlóo o lranspo(e dê qualquer tulro
poduto junlo ao gêÍieo dimenUcio, e amdâ de âlimenlos que
poGsitiliteín dErâçà n6 cãeterislicas do 9íodub f«n6cido

Kg Donâ Benla t0 20 0 0 30 5,10 1s3 00

36

L€ÍTE EI PÓ D€SIÂIAoO - Produb de õpecto em pó untuíme,
sem gtumos, sujirjádes, Dâ6ilo§, l vas e outa§ sub§lânci6
€§lÍanhas do coldâçfo creflc &aíEo e clro, sem Ê4ô, com sáoí
e odor caÍebrislic6 Embdâgêm pÍimáÍiâ: Tipo pl&üca
Íe)speeílê ê íesislisnle. oevendo aFEsenta peso lhúido de 1 kg.

EmMagem secundtiar Tipo plâticá ÍeÍoqâdâ, âdaquâda âo
empilhamenlo íeaorEndâdo, l&íâdâ g ideatificda com o mÍno da
emtsesá, Íêsisl€úrb a dano6 duÍarle o taospoíb e mazenam0b,
garânúndo a inlegÍidade do produb dúanlê lodo o sê! peÍiodo de
vdidde e contêndo no màiÍD 10 kg de peso liqudo. A
embdagem rndividud é de polÉsler meldrzado com mog ê
embâlagem sêcundeiâ de pâpêl eroíçado orJ pl&tico fanspaede
com 5 ou 10 kg. A embalâgem deve conbí a vdijde de no mínifito
06 mêses â 01 a!0, com os Íegisfos obÍigetóíios do minislério
coíp€l€$te Del/eíào seÍ íechâdG. efi pêííeil6 cond@ ÍLsic6 e
h€iánbGsanilâias e em confoímidâdo coín o Côdigo Baasilerro de
Tránsilo oeleíb dÍde. possuiÍ licênça especi6câ paÍa tanspoíle
de alimenlos, emnrdo @ óígáo de vigilàcia sâniltia m{rnicipd ou
esladual. A câàine do condutcÍ dêvêÍá seÍ isolada da áÍea em que

coolàn os dinrcnlos pâra a enlrega. Náo será peímildo o fanspoíte
de qualqueí oufo produlo ,!nto ao gén6rc âlimenlicio, 6 aindâ, de
dim6fil6 que possiiiliteín âlterâçào n6 ca&leíisLas do prcdub

2009
CCGL 100 60 0 0 160 6.53 104480

0u

0LE0 0€ azEtÍE ErIRÂ vlRGEt - A2e{ê dê olivâ Eírâ viEem
envasado em gí.afa ê 500 ml Ôlêo limpijo ê hilhênle de cor
âmâÍelo-€sveídeâdo. isento de parliculaírdades eslÍanhõ Com
vddâdê de 2 anos a píir dâ dala de {abía{áo Embáagem
pnmáÍiai Em lal6 hmpas isentas óe fefiugem, ou 9rÉÍ6 PEÍ não
an6sdas, sem esluÍemenlos resislênlês, que geíilan â
inlegúrâde do Fodulo áê o ÍÍrolnenlo do consumo, conlendo 500
ml €mbalâgem secundàa Câixa coín unidadês de 500 ml D6verá
corlsí e{ernãn€.le os dado§ (tê dentfcâçáo e píocedênoa,

iníomaçà nulncionâ|, númeío do lol€, dálâ de vâlidde, quantidade

do paoduto e núm€ro do íegisfo 0 píoduto &teÍa ãpíesefllã
vâlijade minme de 10 (dêz) mêsês â prtr dâ datá de entega na
unldede Íequisilanle DeleÍáo s€r lêchados, êm pedêitás cordDa€s
íisaes e hEiêoiccsanilties e eín coníoímidâdê coín o Codi!)o
8Í6iloío do Tránsilo Dêvêíáo âinda, pctuir licençâ especifca paÍa

ráspdle de âlinÉí106. emitdo pelo ôí§ão dê vigilircia sandtia
municipd oo estadud A cãLine do mÍdutoÍ deverà seí,solada da

áreá em quê conlôm os âlinentos pârâ a enfegà Nfo serà
peíndido o tr*lspoib dê qudquêr oulro !íodulc junto e gêneío
aliÍeílício, e ainda. de aliÍienlo6 que Dossibililem dleÍ4à na6

Unadâde

com 500m1
05 0

\

0 05 1980 99 00
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caÍ&teíislicas do podulo Íomecido

45

oLEO D€ SOJA REFlllÁDO - Oblido dê êspecie wgetd rsenlo de
ranço e subslànciâs eslÍanhas, adequedá pârâ as condiçõ€s
píevislâs de âímaeflanenlo Embelegêín ffimaia: Em talas timpe6,

isenlâs de leÍrügem, ou gáírâfâs PET nà aínassed6. sem
eslufanenloG .esislênlês. quê gâranlam a inl€€íirade do produto

alé o moínonlo do consuíro. contendo 900 ml. Embatagem
secund&iâ Cerra com m unrdados dê 900 ml. Rotulagem Deveíá
conleí eieÍnanenle 6 dâdG d€ rdenfficaçlo e pr6êdênciá,
inbím4ão nulÍrcionã nümo do lole, dala Í,e vdidâde, quântidde
do píodulo ê númeÍo do regislro O Íodulo dêvêÍà apresenlaÍ
vâlíed€ miírma de 10 (dez) m€s€s â prtÍ da dala de enregâ na
unldâde requisilanle Veicolos dê Entêga: oeverão seí ,6châdos Ém
peÍÍeil6 coodirpês fisic6 e hEênrccsanilrias 6 êm coilúmilade
com o Codigo Br6ilêio de Tràsilo. oevêrà díde, possurí licença
espêcifica pra lrarspoíle de dimnlí§, êmiüdo pelo dla dê
v(tilrlcia senilàjâ munbipd o! eslaúrd Â cdin6 do condutoí
dâverá soÍ isolâda da áre8 em quê conlém os diÍnenlos paÍa â
efllÍsgâ. Não sêÍá peímilido o ralspolb d6 quahueÍ oúo píodúlo

lunlo ao geneo alimênticio, e aindâ de aliínenlos que possibilitôm

Jt6íeçáo n6 câEhrElicas do pÍodulo lornero

Unidad€
com 900m1

Lrsa 70 10 05 0 85 783.70

46

PÀO FRÂXCÊS Ot OOCE - Rodub de úifrcaçao uuizanao
Idiflia de lr{o. Com sâbor e ap éncia careteÍislicoG pÍópios paa
consuÍrE. Ausenle de umidade € àobes Serdo o páo d@e clm
saboí caãlêíislico cobertura de coao Conlendo cada lnidádê o

leso lqudo de 509 Fm coíÍfindede com â legalâçào em vigo, e
Íoínecido em embdaem aíooíida

Dâ casa 120 60 0 0 180 12,81 2 316 60

lt
PÀO INTEGRÁI- - Tipo: bisnaguinha Peso ReÍeéncia unidade dê
509 Prodrto elaboíado a base de Íania de hgo integd
apÍe$nlando apaência e saboí cáíeleíislrcos âo Fodulo. Coín
alsência de umrdade e boloês eondicionâdo em embdagem
apÍoOnda, em conlbflmdade com a leqislâçà) em v{or.

Kg Da casa 32 0 0 0 32 13,08 418 56

50

SAI REFlllA» l0Í»D0 - §al reliíado. iodado. csn gÍanulaçáo

uniíoíne e com cislas bííc6. coín no miniÍb de 985% dê cloíeto
de sodio ê com dosagem de sas de iodo de no mintmo lomg ê
màiíb de 15ínS de lÍo por quÍo de eoído @ft â Legrslaçlo
Fedeíd EspêcÍfic€. Embdâgem úírúia: Tipo dâstrca faBpíente
e Í€sislenlo. Dêvêíúo apÍBsenl poso lhuido de I lq. Embdâgêm
s€.uíld*iô. Tipo dàtÉa íeÍüçde. edEudâ ao emÊlhÍEnto
Íecoínendado, lerdâ e ident'ficadâ @ín o nomê da empÍesa,
Íesisbnlê a dà06 duÍarle o lraspdte e eÍrEênarEnlo,
gâÍâílndo â iítegÍ*lâde do píodúlo duÍante todo o §eu poriodo dê
vâlidâdê ê coítendo, no márinú 30 kg de peso lhuido Rotrl4êm:
CoÍí vdijâóê minimâ dê 10 mes€s a conlí da dda de 6ntre0e 6
suâs condiÉes deveÍ& estd de eoído com a resohrÇão RoC n' 28
de 28i03400. Regisúo no MinbléÍio da Saúe ê consutuido de
@Ído mm o Decíelo n' 75.69715 - MS Vêicul6 de Enlregâ:
Deverfo seí í€.iados em p€íbil6 cond@s Ílsrcô ê hisiênicd
saniláÃ e em conÍoímidadê coín o CódEo Br6ileiD de Tíânsilo
DevoÍâo âiídâ, possuir licgnça especilca paa trasporle de
diÍêllo§. emitdo pêb olgà d€ vúilàcie sailre municipd ou
esladud. A cabine do condulü dêv6rá sêt isoldâ da áíeâ em que

cllnlám 06 dimênlos pâa a enlÍegâ. Não seÍá peímiüdo o tíansporle
de qudqueí oufo píodub junlo a genêío diÍEnlicio, e andâ, dê
alirÍEnlos qta possúilibm aller4áo nâs ceâclerlslic6 do Elduh

LebÍe 20 06 02 0 28 1,79

56

EIPAIIADO 0€ FR raco - Empanados de hauo Fodulo obüdo
afavés da sêpaÍaÇáo nEcaniraÍnenle, do ííango Ípelto e/or coxâ
e./ou sobíecora) 6enlo de osso6 eonêuíGês e catlagens O
Fodulo pod6Íá conleÍ na sua compGiqão focos & milho, água,
gorduÍa vegelal hiríogenada, ,ainha dê ,roz. Irinàá dê lngo
ennqu€cde com Íem, prclôiíâ texlurizada de xiâ, sd íaÍinha de
ro§.â. amdo, leile em É, pÍoleina vqetd hidolsada, vinâgn2,

mallodexlina coadrínenlo natuíd, ovo êm po. eslâbliz Éle
poliÍosíâlo de sMio ântoridanle e ÍealgadoÍ de sahor. Sua
apresentqéo del/e sêr congelâdâ, em têmperâluíâ de - 1tr. C a -

25" C. eín êmbalaoens de Dolielileno Embalaem de 4,5k0.

Searâ 04 02 06 52 60 315,60

922

Parágraío PÍimêiÍo . 0s pagamenlos serão efeluados mediante crájito em conta corrente da contratada, por ordem bancária, em alé 30
(trinla) dias mnseculivos, a conlar do recebimento deíinitivo, quando mânlidas as mesmas condições iniciais de habilitâção e caso não haja
lato impeditivo para o qual tenha concoÍido à mntratada.

PaÉgraro Segundo.0s pagamentos serão realizados integralmente, em mrrespondência mm os produtos eíetivamente entÍegues no
mês anterior âo do pagamento.

PaÍágraío TerceiÍo . A nota íiscal devidamenle alestada deverá ser apresenlada
Grande/PE, Localizada na Avenida São Josê, n' 101 , Centro Chã Grande/PE

Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde de Chã

Kg

Kg 50.12

0 0
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PaÍágÍaÍo Quarto . PoÍ ocasião do pagamênto a contratada deverá apresentaÍ

a) Certiíicado de Regularidade do FGTS - CRF, compÍoyando Íegularidade mm o FGTS;
b) Cerlidão Negâliva de Débitos Relativos a Tribulos Federais, Divida Ativa da União e INSS, expedidâ pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;

c) Ceíidtu Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do ÍÍabalho, mmprovando a inext ,ência de
débitos inadimplidos perante a Jusliça do Trabalho;

d) Provâ de regularidade com as Fazêndas Estaduale Municipal do domicílio ou sede dacontratada.

PaÍágnío Qüirúo - O pagamenlo seÍá Íealizado, aús a apÍesentaçtu pela Contralada da nota fiscâl devidamente preenchida e indicação
do banco, agência ê mnta banc'ária da empíesa que rec€beÍá o valor do objeto.

ParágraÍo Sêío. Não haverá, sob hipotese alguma, pagamento anlecipado.

PaÉgraÍo Sétimo . Nenhum pagamento seÍá eíetuado à adiudicatária enquanto pendente de liquidação qualqueÍ obrigaçtu Esse falo não

será gerador de direito a rêajuslamento de pÍeços ou à alualizaÉo monetária.

PaÍágralo Oitâvo - A nota Íiscal que íor apresentada com êrro, ou observada qualquer crrcunstância que desaconselhe o pâgâmento, será

devolvida à contratada, para mÍreçá) e nesse caso o prazo previsto no paragrafo primeiío será inteíÍompido. A mnlagem do prazo previsto

para pagamento será iniciâda a pârtir da,respectiva regularização.

PaÍágnío Oécimo . A adjudicatária nâo poderá apresêntar nota fi6cal/fatura com CNPJ/MF diveíso do Íegistrado no Contrato

PaÍágrâfo Décimo PrimeiÍo . Deverão estaí inclusos nos preços apresentados todôs os gastos do frete, embâlagem e todos e quaisquer

lribulos, sejam eles sociais, lrabalhistas, previdenciáÍios, íiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execuÉo do
contrato.

CúUSULA OUINTA - DA ATUALIZACÃo ]íONETÁRÁ. ocorrendo atraso no pagamenlo, e desde que parâ tanto, a mntratada não

tenha concorrido de alguma íorma; haverá incidência de atualizaçfu monetária sobre o valor devido, pela variaÉo acumulada do
IPCA/IBGE ocorrida enlre a data flnal prevista para o pagamento e a data de suâ eíelivã realização.

CúuSuLA SEXÍA ' 0O REÀJUSÍE - Nao será concedido reajuste ou correçá) monetária ao valor do Contralo.

PaÉgÍafo Único . Fica assegurado o Íeequilíbrio emnômim-ÍinanceiÍo inicial do ContÍato, mediante a superveniência de íato imprevisível

nos lermos e forma eslabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 medianle provocâ@ da mnlralada, cuja pretensão deverá estaÍ
suíicienlemente comprovada alravés de documento(s).

cúusuLA sEÍlMA - DA EXECUCÀO OO OB.JETO 0O CoNTRATO - Os Gêneros adquiÍidos deveráo ser enkegues no Fundo

Municipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de DezembÍo, n" 145, Cenlro, Chã Grande/PE, ocasião em que será procedida a conleÍência
dos gêneros entregues, e a veriíicação se eslão de amrdo com as caracteristicás e quanlitatiyos descrilos na Ordem deFomecimenlo.

Parágraío PÍimeiÍo; Os gêneros alimenticios deveráo ser eatregues em ale 03 (trfu) dias úteis, e do Íecebimento da Ordêm de

foíneÇimenlo, êmitida pelo Departamento responsável do Fundo Municipal de Saúde, no horáÍio de 08h00min as í3h00min.

PaÍágraÍo Segundo: Os produtos serão recebidos deíinilivamênte apos a veriÍicação da qualidade e quantidade dos produtos e

consequenle aceitaçâo, mediante atestado do setor responsável.

Parágralo TêÍcêiÍo: O prazo de validâde dos produlos, nàc poderá ser iníerior a 06 (seis) mesês mntados a partir da data de entrega dos
Íespeclivos produlos solicitados na ordem de íornecimento emitidá pelo Dêpartamênto e Responsável do Fundo Municipal de Saúde.

PaÍágnío QuaÍto: O lÍansporle, carga e a descaÍga dos gêneros mrreÍáo por conta da ContÍatada, sem quâlquer custo âdicionâl solicitado
posteriormenle ao Municipio ou ao Fundo Municipal de Saúde.

PaÍâgralo Quinto: O recebimento provisóno ou deÍnitivo do serviÇo e do obieto não exclui a responsabilidade da ContÍatada pelos

pÍejuizos resultanles da incorrela execu@ docontrato.

ParágÍâÍo Sêío: A ConÍatada Ícará obrigada a lrocar o produto que vier a ser recusado por não atender à espêcificãção Jo Anexo

lliordem de Fornecimento, sem que islo acarÍele qualqueÍ ônus à administraçâ) ou imporle na Íelevância das san@s previslas na

legislação vigente 0 prazo para ênkega do(s) novo(s) produto(s) será de
notificação à contratada, às suas cuslas, sem prejuizo da âplicação daspena

,18 (quarêntâ e oito) horas conidas, a contar da

ParágraÍo Nono . Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à mntíatada nfu g€Íarão direilo a qualquer atualização.

AV. Sõo José, n'l0l, CentÍo, Chô Gíonde-PE, CEP 55.ó3ó-qr0 | TeleÍone:81 3537-1140 | CNPJ: I1.049.80ó/m0l -90
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PaÍágraío Sétimo: 0s maleriais serão recebidos de modo imediato e delinilivo, sendo de rêsponsabilidade do íomecedor beneÍioário os
padrões adequados de segurança e qualidade, cabendGlhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilizaÇão dos mesmos.

Parágraío Oitavo: 0s gêneÍos alimenlícios deverão ser de pÍimeira qualidade, atendendo ao disposto na legislaçtu de alimentos com
caracteristica de cada produlo. 0s produlos alimentícios foínecldos deverâo atendeÍ ao disposto na legislação de alimenlos estabelecidos
pela Agência Nacional de Vigjlância SanitáÍia (ANVISA) do Minislério da Sâúde (MS), bern como pelo Ministério da Agricultura, Pecuària e
Abastecimento (MAPA) para Ílns do mnlrole de qualidade da alimentação.

ParágraÍo Nono - Será designado o servidor Jairo Amorim Paiva, Matricula 494434, Secretário Municipal de Saúde, mmo GESToR DO
CONTRATO e o servidor Renâto Joâo do8 Santos, Matrícula 344611 Diretor de Administração Hospilalar, como FISCAL DO
CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e Ílscalização da entr€a dos produtos, anotando em registro próprio lodâs as crrnências
relacionadas à execuÉo e determinação, tudo o que lor necessário à regularizaÉo de lalhas ou defeitos observados na execuÉo do
Contrato.

CúUSULA OIÍAVA - OA SUBCOilTRAÍACÂO - A subcontratação depende de autorizaÉo pÍévia da Conlratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontrataÇão cumpre os íequisilos de qualificação tecnica, além da regularidade fiscal e lrabalhista necessários à execução
do objelo.

Parágrato PÍimêiro - A Contratada, na execução do conlralo, sem prejuizo das responsâbilidades contráuais e legais, podeÍá

submnlratar parte do obielo deste leÍmo de reíerência, até o limite maximo de 30% com prêvia autoÍização do Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Sêgundo - Em qualquêr hipótese de subcontrâtação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela períeita

execução mntralual, cabendclhe realizaÍ a supervisão e mordenação das alividades da subcontralaçáo, bem como responder peranle a
Contratante pelo rigoroso cumprimenio das obrigaçÕes clnlraluais mnespondentes ao obielo da subcontrataçfu.

cúusuLA Not{A - DAs oBRIGACÔES OA CONTRATADA - E Íesponsabilidade da CONÍRAÍADA a execução objeto mntratual em

eslreila observância dâ legislação vigente para mntráa@es públicas, as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem
como em suas proposlas, assumindo inlegralmente as seguintes obrig@s:

a) Fornecer o obieto no prazo e na íormâ de enlrega estabelecidos no ÍeÍmo de Referênciâ e na proposta, com indicâçôes
reíerentes à marcaíabricante, Íicando sujeita à mulla eslabelecida no mnlralo, bem mmo às píescÍiçoes da Lei das Licila@es e
Contratos Administrativos, respondendo pêlas mnsequências de sua inobserváncia total ou parcial;

b) ManleÊse, duranle loda a vigência e execução do mntralo, em compalibilidade mm as obriga@s assumidas, mm as
condiçoes de habililação e qualiíica@ exigidas no Termo deReferência;

c) Atender ao chamado e/ou à coÍÍeção do deíeito dentro do pÍazo estabelecido neste instrumento. A Não realizaçáo denlro do
prazo, a Contratada estará suieita á multa estabelecida noContratoi

d) Aceiiar, nas mesmas condiçoes de sua proposla, os acréscimos ou supÍessõês do fomecimento oÍâ contra.ddo, que
porvenlura se fizerem necessários, a criléÍio daContÍatante,
e) Assumir integral responsabilidade sobre extÍavios ou danos ocorridos no transporte dos obielos, qualqueÍ que seja suacausal
f) Comunicar, por escrilo, à Contratante, qualquer Íato extraordinário ou anormal que ocorrer no íornecimenlo do objeto

conlratado;
g) ArcaÍ com todas as despesas decorrenles de uma eventual substituição do obielo, em caso de reposiçáo do mesmo;

h) Prestar esdarecimenlos ao Contratanle, quando solicitado, no que íor reíerente à entrega e a quâisquer ocoÍrências

relacionadas aos produtos,

il Assumir integral Íesponsabilidade pelos danos eventuais causados à mntratânle ou a terceÍos no íornecimento ora ajuslado,
não excluindo ou reduzindo lal responsabilidade à fiscalizaÉo ou acompanhamento realizado pela Conlratante
j) Assumrr rêsponsabilidade poÍ todos os gaslos com encargos previdenciários e obrigações sociais previstos nâ legislação

social e lrabalhista em vigoÍ, obrigândcse a saldá,los na época própria, vez que os seus empregados não manlerão nenhum

vinculo empregalicio com o MUNICIPIO

k) ResponsabilizaÊse por todos os encaÍgos fiscais e comerciais resultantes destamntralação.
l) ResponsabilizaÊse pelo Trânsporle do produto objeto do pÍesente Conlralo, e lodos os ônus, relalivos ao íomecimento,

inclusive fÍele, desd€ a origem alé sua entrega no local de destino, bem mmo cumpÍiÍ, âs normas adequadas Íelativas ao

transporte do produto objelo do pÍesênte termo;
m) EntregaÍ o produto acondicionado de forma adequada garanlindo sua integridadeíisica;
n) Responsabilizar-se por quaisquer mullas ou despesãs de qualquer natureza em decorrência de descumprimento de qualquer

cláusula ou condiçfu do contrato, dispositivo legal ou Íegulamenlo, por sua paÍtei

o) Observar rigorosamente lodas as especiílcaçoes gerais,que originou esta mnlratação e de sua proposta;

p) Manler númeÍo teleÍônico e e-mail atualizados de escritório ou Íirma para contato e inlermediaçâo junto à contralante.

cLÁusULA OÉCIMA - DAS OBRIGAÇOES DO CONTFETÀNTE - São okigaçoes do Fundo Municipai de Saúdê de Chã GranddPE

a) Receb€Í o obieto nas mndi@s estabelecidas neste Contrato;

b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificaçôes con ntes no Termo de da proposla para

AV. Sôo Jo3é. n" l0l, CenlÍo, Chô GÍonde-PE, CEP 55.63ó.qro I lêlefone:81 3537-l l.O I CilPJ: I1.(x9.806/ür0l -9O

E-moll ouvldoílo@chogíondê.pê.gov.bÍ | Sltê www.chogronde.pe.gov.br

2-



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

íins de aceitação e recebimento definitivoi
c) Comunicar à ContÍâtadâ, por escÍito, sobre imperfeiçóes, Íalhas ou irregularidades verificadas no objelo íomecido para que

seja subslituido, reparado ou mrngidoi
d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimenlo das obrigaçôes da Contratada através de servidor responsável designado;
ê) Efetuar o pagamento à Contratada no valoÍ mrrespondente ao Íomecimento do obieto, no prazo ê forma establecidos neste
Contíato:

0 Fornecer alestado de capacidade tecnica quando solicitado, desde que alendidas às obrigações conlraluais;
g) A AdministraÉo nâo responderá poÍ quaisqueÍ mmpÍomissos assumidos pêla Contratada mm terceiros, aindâ que vinculadas
à execução do contralo, bem mmo por qualquer dano causado a terceiros em de@rrência de ato da Contratada, de seus
empregados, pÍepostos ousubordinados.

cúusulA DÉcl Â PRIIEIRÂ- oAs PE]IALIDADES - Com íundamento no Art.7'da Lei Federal n.o 10.520i2002, Íicârá impedido de
licitar e contÍatar mm a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de mulla de até 30% (lrinta por

cenlo), do valor estimado para ARP e demais mminaçoes legais, nos seguinles casos:

a) Apresentar documentação íalsai

b) Ensejar o retardamenlo da execução do objeto;
c) Falhar na execuçâo do conúato;
d) Ntu assinar a Atâ de Registro de PreÇos e Conlralo no prazo eslabelecidoi

e) ComportêÊse de modo inidôneo,

0 Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentâÇáo exigida no cêrtame;
h) Cometer Íraude fiscal;

i) Fizer declarâção fâlsa.

Parágraío PÍimoiro'Para condulas descÍitas nas alineas "a",'d','e","f,'g'; "h'e'i', será aplicada multa de no máximo 30% (trinla por

cento) do valor do mntralo.

PaÍágraío Segundo - O retardamenlo da execução pÍevisto na alinea'b', eslará mnfigurado quando a ContÍatada:

a) Deixar de iniciar, sem causâ justiÍicada, a execuçào do mntrato, aÉs 07 (sete) dias, clnlados da data conslante na ordêm de
íoÍnecimenloi

b) Deixâr dê realizaÍ, sem câusa justifcada, as obrig@s definidas no conlralo poÍ 03 (três) diâs seguidos ou por 10 (dez) diâs

intercalados.

PaÍágraÍo ÍerceiÍo - SeÍá deduzido do valor da multa aplicada em razão de íalha na execuçà) do contrato, de que trata a alínea "C, o
valoÍ relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Seío.

PaÍágrafo QuaÍto - A falha na execução do conlralo prevista no subitem "c" estará conÍigurada quando a Contralada se enquadrar em pêlo

menos uma das silua@s previslas na tabela 3 do item Par4lrâío Sexto desta cláusula, respeitada a graduaçâo dê inÍÍa@es coníome â
iabela 1 a seguir, e alcançâr o total de 20 (vinle) pontos, cumulalivamenle.

TABELA 1

GÍau da lnÍÍação Pontos da lnfÍaçáo
1 2

2 3

3 4

4 5

5 B

6 '10

PaÍágraío Quinto - O comporlamento previsto no Parágrafo Quarto estará conÍigurado quando a Contralada executaÍ alos lais como os

descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n" 8.666/1993.

ParágraÍo Sêxto - Pelo descumprimento das obriga@s mntratuais, a Administração aplicará multas mníorme a gÍaduaçfu estabelecida

nas labelas seguinles:

TABELA 2

CoÍÍespondàrciaGrau

1 0 2olo sobre o valor da ordem de íornecimenlo a que se Íeíere o descumprirnpnto da obrigaçáo

2 0,4% sobre o valor da oídem de lomecimenlo a que se reíere o descumprimlnto da obrigaçfu.
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3 0,8% sobre o valoÍ da ordêm dê Íornêcimenlo a que se ÍeíeÍe o descumpÍimenlo da obrigaÇão

4 1,60/0 sobre o valoÍ da ordem de Íornecimenlo a que se reíere o descumprimenlo da obrigaÇào.

5 3,270 sobre o valoÍ da ordem de íornecimento a que se refere o descumprimenlo da obrigaçâo.

6 4,0olo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimenlo da obrigação.

TABELA 3

DE

PaÍágÍaÍo Sétimo - A sanÇão de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de licilar e mntratar

eslabelecida no Câpuf destâ cláusula.

PaÉgraÍo Oitavo - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias mrÍidos a contar da aplicaÉo da

penalidade, a ContÍatada mmeter a mesma infra@, cabendo a aplicação em dobro das multas mrrespondenles, sem pÍejuizo da resci§ão

contÍatual.

Perágrâto Nono - Nenhuma penalidade seÍá aplicâda sem o devido PÍocesso Administrativo de Aplicâçáo de Penalidâde - PAAP, devendo

ser observado o disposlo no Decrelo Esladual n" 42.191/2015 e no Decreto Estadual n" 44.948/2017.

ParágraÍo Décimo - A cÍitério da auloridade competenle, o valor da multa poderá seÍ desmntado do pagamento â ser eíeluado ao

contÍatado.

PaÍágraío Décimo Primeiro - Apos êsgotados os meios de execução dteta dâ sançáo de multa indicados no Parágrafo Décimo acima, o

mntratado será notiíicâdo para recolheÍ a imporláncia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do Íecebimento da comunicação

oíicial.

Panigraío Décimo Segundo - DecoíÍido o prazo pÍevisto no ParállíaÍo Décimo Ferceiro, o contratanle encaminhará a multâ para mbranç€

iudicial.

ParágraÍo Décimo TeÍceiro - A Administração poderá, em silu@s excepcionais devidamente motivadas, eÍetuar a Íetenção cautelar do

valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

CúUSULÂ DÉCI A SEGUT{DA - DA RESCISÃO - A inexecuçâo total ou parcial do presente Contrato ensejará a sua rescisão, com as

mnsequências contratuais e as previstas em lei ouÍegulamênto.

Parágrâío Primeiro - lnadimplemênto imoutável à contrstada - O contralante poderá rescindir administrativamente, o pÍesente Contrâto

nas hiúteses previslas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à contratada diÍeito a qualquer indenizaçáo, sem prejuízo

das penalidades pertinentes em processo administÍativo regular.

Item Descrição Grau lncidência

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisoÍio mmo por caíáter peÍmanente, ou

deixar de providenciar remmposiÇâo mmplementar.
2 Por Ocorrência

2
Fornecer iníormaçâ) péúda de fomecimento ou substituir mateÍjal licilado por outro de
qualidad€ inferior.

2 Por ocoÍência

3
Suspender ou interrompêr, salvo motivo de Íorça maior ou caso íortuilo, os fornecimentos

conÍalados.
6

PoÍ dia e poÍ taÍefa

desiqnadâ

4 Utilizar as dependências da Contratante para Ílns diversos do objeto do conlrato 5 Por OcoÍência

5
RecusaÍ a exeo.rção dê Íornecimento determinado pela Fiscalização, sem molivo

iustificado.
Por ocorrênoa

6
PermitiÍ situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano Íísim, lesál
corporal ou consequências lelais.

6 Por omrrência

7
Retirar das dependências do Conlratanle quaisquer equipamenlos ou materiâis de

mnsumo previstos em mntrato, sem aulorizaÇão prévia.
1

Por item

ocorÍência

e por

1
Ps ilem e por

ocoíÍência
8 Mânter a documentaçâo de habilitaçã) atualizada

1 Por Ocorrência9 CumpÍt horário estabelecido pelo contrato ou deleíminado pela Fiscalização

1 Por ocorrência10 CumpriÍ determinaÇão da FiscalizaÇiro parâ conlrole de acesso de seus funcionários.

2 Por Omrrência11 Cumprir determrnaÇão formal ou inslruÇão complementar da FiscalizaÇão.

3
e porPor item

ocorrência
12

Cumprir quaisquer dos ilens do conlralo e seus anexos não pÍevislos nesta tabela de

multas, após reincidência íormalmente noliÍicadâ pela unidade Íiscalizadora
1 PoÍ dia13 EntÍeoaí a qarantia contralual eventualmente exigida nos lerÍnos e prazos estipulados
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PaÍágÍato Sêgundo - 0 presente Contralo poderà ser rescindido consensualmente, medianle a ocorÍência da hiÉtese prevista no inciso
XVll do arligo 78 da 1ei8.666i93.

Parágrafo Íerceiro - O presenle Contrato poderá ser rescindido amigavelmênle, por acordo entíe as partesi reduzida a teÍmo no processo

de licitaÇão, desde que haja conveniência para a AdministraÉo. Artigo 79, ll da Lei 8 666/93.

Parágraío QuaÍto - Esle Contrato poderá ser rescindido iudióialmente nos termos da legislação processual vigente. Artigo 79, lll da Lei

8.666/S3.

PaÉgÍaío Quinto - Quando a rescisão ocoÍÍer com Íundamenlo nos incisos Xll a XVll do aíigo 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada será esla ressarcrda dos pÍejuizos regularmente comprovados que houver soÍrjdo Artigo 79 parágrafo 2 da Lei 8.666/93.

Parágrío Sexto - A rescisão administraliva ou amigável seÍá pÍecedida de autorizaÉo escÍita e fundamenlada. Artigo 79 parágÍafo 1" da
lei8.666,€3.

cúusulA oÉclilA ÍERCEIRA - oAs DESPESAS 0o coNTRAÍo - conslituirá encaÍgo exclusivo da clntratada o pagamenlo de
tributos, tãrifas e despesas dec!Írenles da execução do objeto deste Conlralo.

Parágraío Unico: S€rão da conlralada lodas as despesas decorrentes de encaÍgos trabalhistas, píevidenciârios, Íiscais e mmeÍciais,
decorrentês da execuÇáo do Conlrâto. Artigo 71 da 1ei8.666/93.

cúusuLA DÉclMA auARÍA - DOS RECURSOS ORCAMEiITÁRIOS - As despesas decrrrentes desle Conlralo mrreÍão poÍ mnla dos
recursos a seguiÍ especiÍcados:

CúuSUtA DÉClXlA oulirfA - DA RESPOT{SABILIDAoE CIVIL - A mntratada íesponderá por perdas e danos que vier a soÍÍer o

contratanle, ou terc€iros, em razão de aÉo ou omissâo, dolosa ou culposa, da contÍalada ou de seus prepostos, independentemente de
outrâs comina@s contraluais ou legais a que esliveí sujeita; não excluindo, ou Íeduzindo esta rcsponsabilidade, a íiscalizaçào ou o
acompanhamento pelo contratanle Artigo 70 dâ Lei 8.666€3.

CúUSULA DÉClilA SEXTA - DOS ACRÉSClrroS E SUPRESSÔES - A quanlidade inicialmenre contratadâ podeÍá ser âcrescida ou
suprimida dentro dos limites previstos no parágraÍo primeiÍo do arligo 65 da Lei no 8.666/93

CúUSULA DÉCltlA SÊÍllú4. DAS ALTERAGÔES - As alterações, porventuía necessárias, ao bom, e Íiel cumpÍimento do objeto deste
Contrato serão efetivadas na torma do artigo 65 da Lei 8.666€3. através de TeÍmo Adilivo.

CúUSULA DÉCltlÂ OIÍAVA - DO FORO - O foro do pÍesente Conlrato seÍá o da mmarca de GravatíPE, excluido qualquer outro.

E, por estarem justos. e amídados o pÍesente Contrato em quatro vias de igualieor, e parâ um só eíeito legal, na presença

das lestemunhas que m assrnam

JaiÍo Amo m Paiva Marcio Cardim P

CPF/MF N" 3 43r.68434 SHIFT COME IO DE ARTIGOS PARA EScRITÓRIo E

SecÍetário li,lunicipal de Saúde
CONTRATANTE
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CONTRATADA

ÍESTEMUNHAS:
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8000
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8002
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10.301 .1005.2.851

10.302.1014.2.852

10.302.1014.2.852

10.302.1014.2.852

3.3 90.30.00
3.3.90.30 00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

R$ 102,00 (PSF)

R$ 5.557,36 (Ho,pital)
R$ 298,38 (Caps)

R$ 2.223,94 (Residência)
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