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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÀo ELETRôNrco N" oos/2022

PRocESSo Ltc|TATóRto N" oo6t2o22

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2022, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE com
sede e foro em Pemambuco, localizada à Avenida Vinle de Dezembro, 145 - Centro - Chá Grande - PE, inscrita no

C.N.P.J./I/F sob o n'08.625.167,0001.50, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim

Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria No 28512017 dalada em 01/08/2017, portador da
Carteira de ldentidade No 1.826.812/SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuição que lhe conÍere o ORIGINAL,
neste áto denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Renato José BezêrÍa dê Paula E, inscÍita no CNPJ

sob o n' 21.693.051,000í.16, estabelecida Rua Machados, no 87 - Lot. Eng. Guararapes - Marcos Freire - Jaboatão dos
Guaraíapes/PE - CEP: 54.368-220, neste ato ÍepÍesentada por seu representante legal, Sr. Renato José Bezerra de Paula,

portador da CaÍteira de ldentidade No 6.418.282, expedida pela Secretaria de DeÍesa Social do Estado de Pernambuco,
CPF/MF N" 01 '1 .635.934-00, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente ContÍato, cuja celebração é
decorrente do Procêsso Licitatório n" 006f2022 - PÍegão Elêtrônico n0 005/2022 - Ata de Rêgistro de Preços FMS n'
01A2022 - doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n" 8.666 de 21 de junho de 1993, e
modificaçoes subsequentes; pelos termos da proposta vencedoÍa, parte integrante deste contrato; pelo estabelecido no Edital

e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicandGselhes supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposiÉes de direito privado; atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguir.

CúUSULA PRIMEIRA - oO OBJETO - Fomecimento parcelado de gêneÍos alimentícios destinados a Residência
Terapêutica, Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, Hospital Geral Alfredo Alves de Lima e Unidades de Saúde da Familia -

USF, conforme especificaçoes e quantidades indicadas no Anexo ll, paíte integrante deste contÍato independente de
kanscriçã0.

ParágraÍo Primeiro - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÂUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades normais
do Fundo Municipal de Saúde, atÍavés da Residência Terapêutica, CAPS, Hospital Geral Alfredo Alves de Lima e USF's.

CúUSULA TERCEIRA - OO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 3'l de dezembro de 2022, contados a paÍtir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação pertinente.

cLÁusuLA QUARTA - DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENTO - Akibui-se a esse Contrato o valor de R$ 8.613,80
(Oito mil, seiscêntos e tÍeze reais e oitenta centavos) referente ao valoÍ total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para
a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, coníorme detalhamento a seguir:

ITEM -EXCLUSIVO PARÂ MICROEMPRÊSAS E EITPRESAS OE ÊNO PORTE lllda tei 1

tÍEtí oEscRrçÀo UIIIDADE ÁRCA
0m.

HOSPIIAL
QTD, RESIDÉNcIA

ÍERÁPêUÍIcA
QTD,
cÂps

AID
ÍolÂt

50606

ARROZ PAREOLZÀDO (IIPO í ) - PÍé cozrdo coislludo cle
gÍás rnieiÍ06. coín leoí de umkide mâma de 15%. não
pÍecisa lavr, rsenlo de sujidadês ê mâlerias êstrâího§
Embalagem pnmàÍiãr Tipo plâska lranspaÍenle I Íes§lenle
Devendo âprêsenler peso llquido dâ 1 kg Embâlâgeín
s€cundâÍiâ Tipo pl&bcâ Íelôrçâda, deqLrada ao
empilhín€nlo recoíÍÉndedo, leÉde e rdenlific5â coín o
íio.ôe da 6mpresâ, rêsislênlê â dams dura{e o lrís@íle ê
ama?enâírErlo, g&ânbndo a rnlêgndade do pÍodulo dúanle
todo o sêu periodo de validade e ccnleido. no máxmo 30 kg

de peso lqurdo. Com identfcaÇào do prcdulo, mãca do
fabocanre íegislro do MlnistéÍo da AgíiculluÍa validde
minma de 1m diÃ (6 meses) a panir da dala de eflfega do
pÍoduto conÍorn€ Re§o1u§âo RDC N" 271 (22Ú9im05)
Verculo dê Enlrega: DeveÍ& seÍ íechados eín peÍíeitas

condiçoes lisE6 e hi§iéncosanilári6 ê em coníormidâde com
o Côdrqo 8ÍâsileiÍo de TÍânílo DêveÍào ánda, possuiÍ licençã

esDeclícâ oâÍâ lransDoÍie de alimdrlos emilrdo lolo ólqão de

Kg 20 10 150 759 m

rE?,qrrer

CONTRATO FMS N.'24012022, OUE EI"IRE S' CEI EBRAM O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE E A EITPRESA RENArO
JOSÉ EEZRRRA DE PAULA ME, PARA OS FI'VS OUE SE
ESPECIFICA.
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vigilància sâniláÍia municipalou esladual A cabine do condulor
deverá ser isolada da area em qúe conlém 06 alimenlos paía a
enfega Não s€íá peímilido o lranspoítê ê qudquêí oulÍo
p(úuto junlo ao g&eÍo aknênlicio. e ainda, de alínenlos que

oossibililem alleÍaclo nâs câíeteíisttas do oíodulo hínecido

32

FEUÁO TIPO luCÁSSÂR OPO l) - FeiJà meêsâr. novo.
coírslilui(,o de 9á6 inleiÍos ê sâdb6, coín leoí de umÍjade
ÍIú(imá d€ 1 5%, isento de máenal teíÍoso. sujidades e mlsfuíâ
de outê vaÍiedades e espécies. Embál4em pÍimâna: Íipo
plaska tansperenle e Íesislêntê. oeveído apíe§enliÍ peso

lquúo de 1 kg Embalagem s€cundàa: Tipo plaslrca

íeíoíçda, adequada ao emprlhamento rcconÉndâdo ieíde e
rdenlrícada com o nom6 de empÍêse, resistonle â denos
duranle o líânspoíle ê àÍnâzenaieÍto, gâÍ&tído a
inlêgrijde do tsoduto duÍânlê todo o sêu peíiodo de vdrdade
e conlendo. no mà Íno 10 kg dê peso liquido Rolulagemr Com
idenliícaçáo do produlo, mârcâ do fabÍicante Íegistro do
Minislério dâ AgnculluÍa. vd{,adê miorma de 180 dÉs (6

mesês) â pâÍtí da dáa d€ entega do píoduto. ConfoíllE
ResolLrção Anvisa CNNPA M 1278. Vêrcul6 dê Enlrega
DeveÍão sà íôahado6, em peífuilas condiçôes fhrcas e
higiéniccsânilâi6 ê eín conÍoímdade com o Código &asileio
de Tíàs{o. Dev€rào anda. pcsuir li:eqa êspecifrca paa
fáspoíle de diÍnenbs, êmilido polo ônião d€ vigilância
sanitáaia municipâl ou esladual. Á cabiíe do condutor deverâ
s6í i§dâda da &e3 gn que contêm o§ dimenlo6 píâ a
enüega Náo s€ía peíinitdo o fânspoíte de quaqLcÍ'aIo
pÍodulo jünb âo génerc diíronticio, e áída, de diÍnenlos que
possibililem dbr&áo n6 caeleÍislic6 do Dodulo ,oínecido.

Xg Loure.ç, 
I

São
30 20 750 375 00
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FEUÀo TlPo PRETO FIPO 't) - Feijào pÍ610, mvo, consliluido
dê gíã6 intêirG a sdio6 coÍn leoí de umidade màlma de
15% is6nlo de mâleÍiái teíÍ06o, sujidâdes e mistu€ dê oulrâs
vaÍiedades e espêcrês. Embrâgeín pÍimâia Tipo plastca
lÍarspaenle ê lêsslenle Devêndo apíesenta peso lhuido de
1 kg Embâaoeín secundala Trpo plâsli:a íêíorçâda
âdêquâda ao empilhamenlo Íêcom6ndedo, lâôÍda e
idenliÍcâda com o nome da empíesa, rêsisEntê â danos
duÍarb o lrânsMe e dmazeíarcnlo gaÍdrtrúo a

rnlêgndJe do píodulo duÍant'9 todo o seu pêriodo d€ vãdade
e conlendo, no mâimo 10 kg dê peso liquido. RolulagemrCom
denliíicação do píodulo, mma do ÍáÍicante, rêgstÍo do
Mm6lêíio dá AorúhüÍa. vdrdade minimâ dê 1m diâs (6

mese§) â partí da dda de entrega do pÍodulo ConÍrÍc
Resoluç& Anvrsa CNNPÂ N' 12178 Vêiculo6 de Entrega
Devêíão seÍ íochados. em peíÍeit6 condiçóes ÍisÉês e
higênrccsaÍlàõ e êm conÍoímilade com o Cod€o 8Íasllem
de ÍÍàns o DeveÍâo ;inda, po6surÍ ilceíça especifcâ para

lranspone de alimentos, êmilido pelo ôÍgáo de Mgrlánciâ

sanltána municipã ou eslâdud A cabine do condltoÍ deveÍá
seÍ rsoladâ dâ ieâ em que contlm os dimenlos paa a
enlrega Nà sêÍà pêrmüdo o lraÍspoíle óe quelqu€Í outro
píodulolunlo âO oéneÍo allÍnenlrcio, e anda de ellmentos quê
possibrlitem dleaão n6 ca&teíistic6 do lrodulo Íoínêcido

Kg
São

30 20 0 5{) 7.60 380 m
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rac^RR^o D€ sÊroL Ttpo ESPÂGUETE - Fno, rpo
esp4ueb de semolina ou sémde. Sêm pesênça d€ hsebs
ou impuÍezas. Ennquecido crm fuÍro, vildninado. Embdagêm
pímria: Íipo pláslicâ fansparenle e relbbnlê. D6vendo

4resenla peso lqurdo de 5009 Embdagem s€cundria] Tlpo
plástrcâ reíoÍFdâ, adequda & emplhaÍnento í€coíEndado,
leÉdâ e denlifcada mm o nome dâ ÊmpÍêsa, Íesiíenb a
dalo6 duÍarb o lransporlê ê amaeún€nlo, garantndo â
nbondade do píodutc duíante lodo o seu peííodo de vdidáde
e conlendo, no fià]mo 10 kg de p€so liquido Rotulageml
D6v6rá sêr rclulado de acoído com â Rêsoluçáo RDC no 93 de
31/10i2000. ANVISA 0 próuto deveíá ler vdidade minimâ de
1 20 dr6 da dala de enfegâ. Vêârlos de Entega oeverão sêí
lechados, êm pêdeilB mfldições íisicas e higiénico-sânitáriâs
ê êín coníormidade com o Codigo 8râsileiÍD de TÍánsilo
thvêíào ânda p(§suir [aençÉ espêc6câ pãa tÍanspoíte de
drínenlos, emilido pêlo óígão de úglànoâ sanitàâ muíiopât
ou esladuâl A càine do conduloí óeyeía sêr isoledá dâ Íêa
em que conlém os aiiÍnenlos p a a enlíêgâ Não seÍá
p€nnilido o lranspoíle de qudquer oolÍo píoduto tunto ao
gêieÍo âlfrpílrcD e anda dê dimnlos que possülíem
dbíaçà nas caíaclerisuc6 do pÍoduto íoínecdo

com smg
130 10 10 180 2.15 495 00

10

fAnG^RltlA COX SAL Píodurida ercllsNâÍente de
gordlra v€gelâ|. lipidb de 60Á Com dhào de sal
Embãâ§€m Em pol€s de pohpropilêno côín leíe de papel

ãumrnizâdo enlÍe a lanpa e o potê Rêsislenles e que

oâÍâílâín a inleqridade do !íoduto âlé o consumo Contendo

Unidâde
com 2$g 0aybon 1?0 08 133 2ú 372.41

4/

0 50
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250 !. Rolulaqem Deveíá conter orEmamenh os dâdo6 de
ij€ítfrcâção ê Fc6dênc€, inbmaçio nuhcioíd, númêío do
iolo. dáa de validade, quanlidade do poduto ê núm€.o do
Íegjsfo. 0 píodulo dererá aprêsenta rárdadê minimâ dê 06
(§eis) mses â pâítí da dalâ de eílrega na Lrndde
íEuisilÂ]le Veiculo6 de EílÍegar DeveÍão ser fechados em
peded6 cond@ ,isicas e hbêniccsenilhes ê 6m
confoÍmidade com o CôdEo grGileiío d€ Íràsito. Dêvêíb
aÍúa. possrir llcaíl(p €spêcitcâ píâ lrârspoíts dê diÍnenb6,
emiIdo polo órgão de virilâ1cie sailâia municipd ou esladual
A cabine do condutoí det/eíà ser isolada da âíea en que

coíltêm 06 dimefltos paâ a eílÍega Nb serâ peÍmitdo o
lrenspoÍlê de quâlqueÍ oulro píodulo lunto a gêneÍo

drmeflticio e a0da. de dimnlos qle possiblileín dleí4áo
nâs cíelêístc6 do pÍodulo bmecido

53

CÁRtlE BOVI|^ S I-CADA (CHÂRoUE) - Csne seca
bovrna, lmpâ, §€ín ossos seín pele. porrca ooíúJía. sem
pelancê, isenta de subslancias eslranhas ao pÍodulo quê

seldn mpíôFlas ao coírsumo e que dloíêm suõ
c?taclerislicõ nâiuíeis (íisice, qüimicâs e oígarolepücas)
lns@onâdô p€b lÁnisleío da Agncultría. Pecu&e ê
Abaslecrmenb - MAPA. Embdeq€m Fiminâ Acondicid\âdã
em êmbalâgeÍn plâlica apopíiada, elôrice transpâíenle,
limpâ, .esrslenle e inviol&d Coín peso ÍÉdb dê 5 kg câdâ
peça embãada a v&uo. Embdâgem sêauírdàÍiâ: Acoílodáâ
eín car6 dê p@ão totelizâírdo 30 kg eíí peÍ,eús cond{i€s
esÍut!í;rs pâdíoôird6 e leÍadas Rolulagem A eÍnbdagem
deverá cooleI €xlêrnam€0le os dados do idenüfcâçâ,
píocedéncB, Diüa de Vddde, inbÍm4óes nuhconas.
nüm€ío dê 1016, quanüdâdo do Fodulo, númeío do rogisfo do
MiírsÉrio dâ &.icult ra SIF/DIPOA e c imbo d€ inspeçáo do
SlF. Dqreíá 4íê§ent vâlirdê minima d€ 30 dr6 a patr da
dala de enlrege nâ unidade rcquisilâíle. Veiculos de EntÍêgai
Veiculo eín cãr6eíjâ Í6châdâ, lsolàml€á e higieítÉda.
Apcsentâúo Ceúfcado de VisloÍia, emitido no mu,ri.ltio oü
estado expeodo pela rêspectvá âuloírdâde salrilria. em
alendiípnlo à Lei 6.437,?7 ê o Deôêto Esldud n' 20 786, de
1088/98, e Codbo Sânilàb do Eslâdo de PemâÍnhrco - Àt
275 cout §10 ê M. 2r/ s Poíara CVS -15, de 07/1 18,

Xg !U4U 50 0 0 50 28 75 r 437 50
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CÂRllE EOVI}I,A íOhÂ - Podub sem osso, com no rÉxiÍro
3% de água, 10% d6 ooíduíâ, e sêm @novoses Cor píópíia,

vêmolio êscuro opeo, crâcteíisti:o de godúb coítg€ledo.
Sem íbnchâ6 esverdeadE, oú quaisquol cáre1ríislicas que

irvrâhrhze o consuíro húmaílo Deveíá sêlull as ôspa6ific4ões
da lnsfução Noímâtvâ n' 83 de 21111/2003, do ttÂPA
EmbdageÍn Ermrrâ: lmediatínente redEada apôs â
ÍÍloâgêm detendo cada lubele seí de dàlico Íêsislente e
dequado paÍa o píoduto. Coín peso liqurdo de 5009.
Êmbáagêín seclnddia: oeverá seí êín câxâ de papdáo
reÍooâda adequada ao emprliâmênto ecomêndádo, lerada e
identiÍ)cda coín o noínê óâ empíêsa, íesislenle a danos
duíântê o lÍansporle e aímázeoâín€nto, gâíanlndo a
inlegÍidade do píodulo durânle lodo o seu perodo de validade
SeÍà cmsideídâ mpíôpnâ ê s€Ía Íecusda a embd4em
dêÍoiluoGa ou inâdequada, que exponhâ o pÍodulo à
coÍrlaninâção e/ou deledüaç5 Rolulâgêm: DeveÍê s€Í
íotulado de aordo coín e Poílanâ n' 371 de 04/0987 do
tv,APA, Resolução RDC n" 359 de 23122t103 dâ 

^NV|S/üMS,Resoluçáo RDC nc 360 de 23/122003 da ANVISA íVS e
Rosoluçào RDC n' 259 de 20i09/2002 dâ ANVlSli/MS.
constendo ld€ntfcação do píodutc. noíÊ e êndeíeço do
íabricanle. listr de mgredienlê§, conládos liquijos. daa dê
fabú:trÉo, dAa dê veldâde ou pÍazo máÍmo pârâ consuÍto,
númeo do lote e nloímaçà nulíúofld Vêiculo6 de Entega
Vôlculo em cârccêna Íechãda, lsotérmicá ê higieflizada
Apíe§enlândo Ceftficado de Visto.iâ, em(ío no mlnicipio ou
esbdo e(peddo pela íesp€cltvâ âulondade san ana, em
atendiírÉnto à Lei 6 437í7 ê o Decrelo Estaduál n. 20.786. de
1008€8. & Cod8o Sânilfio do Esrado de PemambÚo - Aí.
275 caout, §1. e An. 2n 6 Poíâíiá CvS -15. de 07/11/91.

Kg 10 10 60 15.06 903 60
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cÂRilE D€ ÁVE - FRÁraGO (COXÂ E SOBRECOX )
Conqeládo, de qualquer subslâírcia conlâíninarle que possa
âllêÍâÍ ou encobr alguaà alleráçào õp€cto pÍopÍ,o náo
arnol€cdo e Írem pegqoso cor pílpna seín malchõ
esverdeadõ, cheiro e saboÍ póprios com ausêncrâ de
sulidâdes, px6il6 e Laí!ô Embâlâgeí pÍrmâÍa: Pl&lico
limpo, nà vDldo ÍeslsEnte, que gaanta a rntegíidade do
pÍodulo alê o moÍnenlo do consumo Contendo coxa e
sobÍecoxa ou pêilo dê íângo Embâlageín s€cundaÍa Caxa
lacÍada Rolulaqem Devêrà cofller eneínamenle os dâdos de

X0 150 0 0 150 2172c0t4 48

CI/
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Parágrafo Primêiro - Os pagamentos serão eÍetuados mediante cràjito em conta conente da mntratada, por oÍdem
bancária, em ate 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do re@bimento deÍinitivo, quêndo mantidas as mesmas condiçoes
iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha conmrrido à contratada.

{,eoüfc4à gocedônoâ, infuíÍíâÉês nuüicronas, númeío de
lote. qüetdedê do píodulo, nümeÍo de regislÍo m MinisleÍio
da Agícultuíâ, SIF/DIPOA ê canmbo dê rnsp€çh do SIF

DeveÍà apresenla vdidade minima de 30 dia6 a parlií da dele
de recetirEnlo Í,o píodúo Verculo6 de Enfêge Veiculo êm
cãrúêna Í@háa, lsolgmEa e hqenrzada ÀFesenlardo
Ceíifcado de Visloíja, emitdo no municlpro o! esledo,
o(@ido polâ rêsp€cliva arloÍidade sânil&ia. em áendiíEnlo
à Ler 6 437/77 e o DecÍBlo Estadüd n' 20.786. de 1010888. &
Cod{}o Seniliáíb do Estdo dê Pâmrnbúo - Ad. 275 câÊlt
§1'eAíl 277 ê Poílera CVS -15, dê 07/11€1.

58

Llt{GUlçA CÂIÂSRESÂ' Detumadâ, lipo calâbGsâ,
pÍepaada coín cãne nà miste, touclnho ê côítdiílEnl6, @m
asp€clo noíúd, frÍD, s6m $miláê, náo pegaF6a, isenla de
sujiÍâdês, peâsit6 ê lrva falaso de uín godub seco,
íÍêsco, maluÍado gbu curado B clzido. Embdâgêm
âcondbionada em s&o & poli{rjl€ío, beín vôddâ Rotulâgem
Àphc+se o RegularEnlo v{eílê (Poílâie n' 371 . de 01l/0987 -

Regulamenlo Tecnrco pâra Rolulageín de AliÍnentos MÍrisleno
dâ AgÍiculluG e do Aàólgcimenlo, Brasil) Transpoíe: Como
píoduto defumado, dêve seí benspoítado em vêiôulos quê

lenhan bâu isoléÍmrco e dolado de unidadê geíadoía de íÍio
Maoleí em load seao ê fresao Veiculo de enlrega:
Com€oiâlizâÍ em l€ínperafura náo supeioí a *26"C devêiáo
ser fechâdos. em poíerles condiÉ€s íisic6 e higiênicG
sanitánes e em conÍoÍfidâde com o Cod€o BÍasile o de
Tránsilo Deveíà ânda, possurí lbeiça especifica píâ
lrarspa(e de diínenlo§, em{lido pêlo oígà de ugilàEiâ
saniláne municipel ou êstâduâI. A câbinê do condulr)Í deveíà
seí isoiada de ,eê êm que conlêm os alrírEfllos paÍa a
enlrêgâ. Nà s€É pêíirüo o lÍanspoÍle de qúdquer oufo
píodulo lunlo ao gàêío ãimntoo e ãída, de dlÍÍEnl(§ que

oossitililêm âltêrâcào nas câal6risticas do oodulo brnecido

Kg CaÍre 10 0 0 () 152'. m8.m

59

IORTAÍ)ELÂ TDo plaslice Í6íoíçeda, ad6quede âo
eípilharEnlo ,ecoín€ndado, leÉdâ ê rdentfcdâ com o
,roÍre dâ emFesâ, resslênte â dâí106 duÍâí e o lÍ,lspoíE e
amaênrÍEnlo, geantndo â inlêgÍidre do píodulo durante
lodo o sêu poriodo de vâlidâde e conlendo, no máriÍno 20 kg

dê p€so llqlido Cãn€ m€canicaÍEnle sepaíadâ de ây6, cáríê
de fângo. água nido, píobina de sqâ, sd, goíduÍa de
fraso, glicos€ es!€c,eia: pinEnta bíúra, êalçdor de saboí:
glutâmâlo monossódrc, (lNS 621I estabilizanle poli íosho dê
sodio (lNS 452), antioxidanler êíüobbslo de sódio (tNS 316),
coíls€ívent6i niffio d6 só.lio (lNS 250) e aorus nattí* dô:
c@nüo, dho, tiÍÍrêí1ta Füa e pÍÍEnla veímdhâ. Alàgis:
Coílám Derivdos do Soja. Não cont&n Gu16í. Sêm uso íh
HoÍmônio. como eslab€l€ce â lêgisláçà 8Ésileíâ. Veiculo§
dê enlregar Veiculo em cãr@na Íeahâda, ISOTÊRM|GA e
nigenizda Apre6eílá.& CERTIFICÂDO DE VlSToRlÂ.
emiüdo no municipio ou eslado, e4êdrdo pêlâ íespectvâ
arhíidâdo sântána. êm alendimenlo á Lel 6 437fl 6 o
Dedelo Esladuâl fo 20 786. de 10/08§8. ao Côdigo Seiilâno
do Eslado de Pemaüuco - An. 275 capul. §1c e An. 277 e
Porl a CVS -15. dê07/11/91

Unidâde
com 2Kg

Confiânça n2 02 0 04 860 34 40

6l

SALSICHÂ Sdsichâ d€ cárnê dô rÍango/bolinâ lipo hol dog,
congelede, coín no m&iín de 2% de anido. Com 6!êclo
caruclerislico, cü Fôpria sêm mâôch6 pad&êolas ou
esverdeadõ odor e sebor píôpíio, com dço de 4ua oü gelo
no Ína(imo de 10% ConsêÍv4lo 0 a 5'C Acmóicimâde em
embalâgêín piásticâ âpÍopíada. alôxha hmspã6nte, ljrnpâ.
rcsislênle e invrolalel Produlo píóparo p3íâ @nsuíb humano
em conÍoímidade cün â legrsl4âo sãríiiô em v{oÍ A
embdagênr dev6lâ conleí erhmaneflb c ddo§ dê
idenlificqào procâdônciâ, DATA 0E VALIDAoE iníoÍmâ@És
nutjcionãs, núm€ro de lole, qua idade do píodulic, nüm€Ío do
Íegislro do Miniséno dâ r'qÍicüíúÍa. SIF/oIPOA e criÍnào de
inspeção do SIF Veicúlos de EnÍela Verculo êm c-roceflâ
íechada soleímiE ê h0iênizâda Apresentaúo Certficádo de
visloÍia, emilido no munlcipio ou estado oxp€dido peiâ
rc§pê.liva âutoíüade sanilriã. em âtêídimnto a 1er 6.43717
e o DecÍeto Esladuã n'20786 de 100888. a Código
Sãilano do Estdo dê Pêmâmb{co - Ad 275 c4ul. §1' e An
277 e Ponana CVS -15, de 07/11i91

Xg 01 121 8.90 1 076.90
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PaÍágrafo Segundo . Os pagamentos serâo realizados integralmente, em correspondência com os produtos efetivamente

entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro. A nota íscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo l/unicipal de

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

Parágrafo Quarto - PoÍ ocasião do pagamento a contratada devera apresentaÍ:

a) Certificádo de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade mm o FGTSi

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da Uniáo e INSS, expedida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil,

c) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justjça do Trabalho, comprovando a

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e l/'lunicipal do domicilio ou sede da contratada.

ParágraÍo Quinto - O pagamento será realizado, apos a apÍesentaÉo pela Contratada da nota fiscâl devidamente
preenchida e indicaçãodo banco, agênciâ e mnta bancária da empresa que receberá o valor do objeto.

Parágrafo Sexto . Não haverá, sob hipôtese alguma, pagamento antecipado.

ParágraÍo Sétimo - Nenhum pagamento será eletuado à adjudicatáÍia enquanto pendente de liquidaçao qualquer obrigação.

Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualizaÉo monetária.

Parágrafo Oitavo. A nota fiscal que for apresentada mm erro, ou observada qualquer circunstância que desamnselhe o

pagamento, seÍá devolvida à contratada, para coneção e nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiro será

interrompido. A contagem do pÍazo previsto para pagamento será iniciada a pa r da respectiva regularização.

ParágÍafo Nono. Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada nâo gerarão direito a qualquer atualizaÉo.

Parágrafo Décimo. A adjudicatáia não poderá apresentar nota fiscaufatuÍa mm CNPJ/MF diverso do registrado n0

Contrato.

Parágrafo Décimo PrimêiÍo - DeveÍâo estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete, embalagem ê todos

e quaisquer tributos, sejam eles sociais, tÍabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza

resultantes da execuÉo do contratol

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁR|A - ocorÍendo atÍaso no pagamento, e desde que para tanto, a

contratada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela

variação acumulada do IPCTVIBGE ocorÍida entÍe a data final prevista para o pagamenlo e a data de sua eÍetiva realizaçâo.

CLÁUSULA SEXTA. DO REAJUSTE - Não será mncedido reajuste ou coÍÍeçáo monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único " Fica assegurado o reequilibrio econômico-Íinanceiro inicialdo Conúato, mediante a superveniência de fato
imprevisível nos termos e íorma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocâÉo da contratada,
cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada através de documento(s).

CLÁUSULA SETIMA - DA EXECUCÀO DO OBJETo D0 CONTRATO - Os Gêneros adquiridos deverâo ser entregues no

Fundo Municipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de Dezembro, n" 145, Çenko, Chã Grande/PE, ocasião em quê serà
procedida a conferência dos gêneros entÍegues, e a verificaÇáo se estão de acordo com as características e quantitativos

descritos na Ordem deFornecimento.

PaÍágrafo PrimêiÍo: Os gêneros alimentícios deverâo seÍ entÍegues em atê 03 (tÍês) dias útsis, e do recebimento da Ordem
de fornecimento, emitida pelo Departamento responsável do Fundo Municipal de Saúde, no horário de 08h00min as
13h00min.

AV. Sôo José, no l0l. Cenho, Chõ Grondê-PE, CEP 55.ó3ó-q)O I lêleíone:81 3537-l lrto I CNPJ: I l.O{?.8O6/mOt -9O
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ParágÍafo Sêgundo: Os produlos serão recebidos definitivamente após â verificação da qualidade e quantidade dos produtos

e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo QuaÍto: O transporte, carga e a descârga dos gêneros correrão por conta da Contratada, sem qualquer custo

adicional solicitado posteriormente ao Municipio ou ao Fundo N4unicipal de Saüde.

ParágraÍo Quinto: O recebimento provisôrio ou definitivo do seÍviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Conkatada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execuÉo do contÍato.

ParágraÍo Sexto: A ContÍatada ficará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusâdo por não atender à especificação do

Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à administraÇão ou importe na relevância das sançôes
previstas na legislaçâo vigente. O pÍazo para êntrêga do(s) noyo(s) produto(s) seÍá de até {8 (quarenta e oito) horas
corÍidas, a contar da notiÍicação à contratada, às suas custas, sem preiuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo Sétimo: Os materiais serão recebidos dê modo imediato e defnitivo, sendo de Íesponsabilidade do Íornecedor

beneÍiciário os padrôes adequados de segurança e qualidade, cabendolhe sanar quaisquer inegularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Oitavo: Os gêneros alimenticios deverão ser de primeÍa qualidade, atendendo ao disposto na legislaÉo de

alimentos com caracterlstica de cada produto. Os produtos alimentícios fornecidos deverão atender ao disposto na legislaÉo
de alimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministêrio da Saúde (MS), bem mmo
pelo i/inistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para fins do controle de qualidade da alimentaçáo.

PaÍágraÍo Nono - Será designado o servidor JaiÍo Amorim Paiva, MatrÍcula 494434, SecÍetário lilunicipal de Saúde, como

GESTOR 0O CONTRATO e o servidor Renato João dos Santos, MatÍícula 34461 1, Diretor de Adminisúaçao Hospitalar,

como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e Íiscalização da entrega dos produtos, anotando êm

registro pÍôprio todas as ocorrências relacionadas à execução e determinação, tudo o que for necessário à regularização de
Íalhas ou deÍeitos observados na execução do ContÍato.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem

incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os Íequisitos de qualiÍicaçâo técnica, alêm da regularidade Íscal e trabalhista
necessários à execuçâo do objeto.

ParágraÍo Primeiro - A Contratada, na execuçâo do contrâto, sem prejuizo das responsabilidâdes contratuais e legais,

poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, com prévia autorização do Fundo

Municipalde Saúde.

ParágraÍo Segundo - Em qualquer hipotese de subcontratação, permanece a Íesponsabilidade integral da ContÍatada pela

perfeita execução contratual, cabendo]he realizar a supervisão e coordenaçâo das atividades da subcontÍatação, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaÉes contratuais @rrespondentes ao objeto da
subcontrataçã0.

cLÁusuLA NoNA - OAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - E responsabilidade da CONTRATADA a execuÉo objêto
contíatual em estreita observância da legislaçáo vigênte para contrataçoes públicas, as especificaçoes técnicas contidas no

edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigações:

a) Fornecer o objeto no $azo e na forma de entÍega estabelecidos no Termo de Referência e na pÍoposta, com
indicaçôes reÍerentes à marca/Íabricante, ficando suieita à multa estabelecida no contrato, bem como às prsscriÉes
da Lei das Licitaçoes e Contratos Adminiskativos, respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou
parcial,

b) l/anter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaÉês assumidas,
com as condiçôes de habilitação e qualificaÇão exigidas no Termo deReferência,
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Parágrafo Têrceiro: O prazo de validade dos produtos, náo poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir da data de

enfega dos respectivos produtos solacitados na Ordem de fornêcimento emitida pelo Departamento e Responsável CJ Fundo

Municipal de Saúde.
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c) Atender ao chamado e/ou à correçâo do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não realizaÉo
dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida noContratol

d) Aceitar, nas mesmas condiçoes de suâ proposta, os acréscimos ou supressões do fomecimento ora contÍatado,
que poÍventura se fizeÍem necessários, a critério da contratante;

e) Assumir integral Íesponsabilidade sobre extravios ou danos oconidos no transporte dos objetos, qualquer que seja

sua causa,

0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer Íato extraoÍdináÍio ou anormal que o@rrer no Íomecimento do

objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decoÍrenles de uma evêntual substituiçáo do objeto, em caso de reposição do

mesm0;

h) Prestar esclarecimentos ao ContÍatante, quando solicitado, no que for reÍerente à enfega e a qdaisquer

ocorrências relacionadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a terceiros no Íornecimento

ora ajustado, nâo excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à Íiscalização ou acompanhamento realizado pela

ContÍatantêl
j) Assumrr responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários ê obrigaçoes sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na epoca própria, vêz quê os seus empregados não

manterào nenhum vinculo empregalicro mm o MUNICiPIO:
k) Responsabilizar-se por lodos os encargos frscais e comerciais resultantes destacontratação;

l) Responsabilizar-se pelo TÍansporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao
fornecimento, inclusive fÍete, desde a oÍigem até sua entÍega no local de destino, bem como cumprir, as normas

adequadas Íelativas ao transporte do produto objeto do presente termo;
m) EntÍegar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade fisica;

n) ResponsabilizaFse por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência de descumprimento

de qualquer cláusula ou condiçâo do contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua partei

o) Observar rigorosamente todas as êspecificaçoes gerais, que originou esta contrataÉo e de sua proposta;

p) Manter número telêfônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediaçâo junto à

con tÍâtante.

cLÁusuLA oÉclMA - DAS OBRIGACÔES DO CONTRATANTE - São obrigaçoes do Fundo i,'lunicipal de Saúde de Chã

Grande/PE:

a) Receber o objeto nas condições estabelecidas neste Contrato;
b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especinca@s constantes no Termo de ReÍerên)ia e da
proposta para flns de aceitação e recebimento definitivo;
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperíeiçoes, falhas ou rrregularidades veÍificadas no objeto fomecido
para que seJa substituido, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçoes da ContÍatada através de servidor responsável designado;
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Íornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Contratoi

0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obÍigaçôes contratuais;
g) A Administração não respondeÍá por quaisqueÍ compromissos assumidos pela Contratada mm terceiros, ainda
que vinculadas à execuÇão do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em demnência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cLÁusuLA oÉclMA PRIMEIRA - DAS PENALIOADES - Com íundamento no Art. 7" da Lei FedeÍat n ." 10.520t2002, ÂcaÉ
impedido de licitar e contratar com aAdministração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prêjuízo de multa
de até 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais cominaçôes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar doclrmentaÉo falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) FalhaÍ na execução do contÍato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
e) ComportaÊse de modo inidôneo;
f) Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentaçâo exigida no certame;
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h) Cometer fraude fiscal;

i) Fizer declaraçâo íalsa.

PaÍágrafo Primêiro - Para condutas descritas nas alíneas "a", "d", "e", "f, '9"; "h" e'i', será aplicada multa de no máximo

30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Segundo - O retaídamento da execução previsto na alínea 
.b", 

estará configurado quando a Contratada:

a) Deixar de iniciaÍ, sem causa justjficada, a execução do contrato, âpós 07 (sete) dias, contados da data constante

na ordem de fomecimento;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigaçôes deÍinidas no mntrato por 03 (três) dias seguidos ou por 10

(dez) dias intercalados.

Parágrafo Teíceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execúÉo do contrato, de que trata a

alinea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do ParágraÍo Sexto.

PaÍágrafo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subitem "c" estará configurada quando a Contratada se

enquadrar em pelo menos uma das situaçÕes pÍevistas na tabela 3 do item Parágraío Sexto desta cláusula, respeitada a

graduaçâo de infraçÕes conÍoÍme a tabela 1 a seguir, e alcançâÍ o totalde 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnfraqão Pontos da lnfração
1 2

2 3

3 4

4 5

5 8

6 10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estaÍá mnfigurado quando a Contratada executâr atos

tais como os descÍitos nos artigos 92, parágraÍo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n0 8.666/1993.

Parágrafo Sêxto - Pelo descumprimento das obrigaÉes contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação

estabelecida nas tâbelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

GÍa u Corrêspondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigação

2 0,4% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se reíere o descumprimento da obÍigaÇão

3 0,8% sobre o valor da ordem de íornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÉo
1,6% sobÍe o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimento da obrigação

5 3,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reíere o descumprimento da obrigaÇão

6 4,0% sobÍe o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprjmento da obrigâção.

Itêm Descrição GÍau lncidência

1

Executar fornecimênto incomplêto, paliativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.

2 Por Ocorrência

2
Fomecer inÍoÍmação perfida de fomecimento ou substituir mateÍial licitado por

outro de qualidade inferior.
2 Por Ocorrência

63
Suspender ou interromperr salvo motivo de força maior ou caso ÍoÍtuito, os

fomêcimentos mntralâdos.
Por dia e por tarefa
designada

4
Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do
contrato.

5 Por Ocorrência
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PARA OS ITENS A SEGUI DEI)(ÂR DE:

PeÍágrafo Sétimo - A sançâo de mulla poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de licitar e

contratar estabelecida no Capd desta cláusula.

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

aplicaÉo da penalidade, a Contratada cometer a mesma infraÉo, cabendo a aplicaÉo em dobro das multas

correspondentes, sem preiuizo da rescisão contratual.

ParágraÍo Nono - Nenhuma penâlidade será aplicada sem o devido PÍocesso Adminiskativo de Aplicação de Penalidade -

PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estaduâl n" 42.191/2015 e no Decreto Estadual no 44.948/2017.

Parágrafo Décimo - A crjtério da autoridade competente, o valor da multa podeÍá ser descontado do pagamento a ser

efetuado ao contÍatado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execução direta da sanÇão de multa indicados no ParágraÍo

Décimo acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no pÍazo de 15 (quinze) dias, contados do

recebimento da comunicação of clal.

Parágr€fo Décimo Sêgundo - Decorrido o pÍazo previsto no ParágÍafo Décimo Terceiro, o contÍatante encaminhará a multa

para cobrança judicial.

ParágraÍo Décimo Tercêiro - A Adminiskação poderá, em situaçÕes excepcionais devidamente motivadas, efetuar a

Íetenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administÍatjvo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÂO - A inexecução total ou parcial do presente ContÍato ensejará a sua
rescisão, mm as consequências conkatuais e as previstas em lei ouregulamento.

Parágrafo Primêiro - lnadimplemento impúável à contÍatada - O contratante poderá rescindiÍ administrativamente, o
presente Contrato nas hiÉteses pÍevistas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à contratada direito a

qualquer indenização, sem prguizo das penalidades peítinentes em processo administÍativo regular.

PaÍágraÍo Segundo - O presente ContÍato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a oconência da hipótese
píevista no inciso XVlldo artigo 78 da 1ei8.666/93.

Parágraío Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes; reduzida a

termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

5
Recusar a execuÉo de fomecimento determinado pela Fiscalização, sem

motivo iustifcado.
5 Por Ocorrência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico,
lesão corporal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

7
RetiÍar das dependências do Contralante quaisquer equipamentos ou materiais

de consumo previstos em conkato, sem autorização prévia.
1

Por item

ocorrência
e por

1

e porPor item
ocorrência

1 Por OcorrênciaI Cumprir horário estabelecido pelo contralo ou determinado pela Fiscalização

1 Por Ocorrência10
Cumprir determinaÉo da Fiscalização para controle de acesso de seus

funcionários.
2 Por Oconência11 Cumprir deteÍminaÇâo formal ou instruÇâo complementaÍ da Fiscalização

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta

tabela de multas, apos reincidência formalmente notificada pela unidade

fiscalizadora.

3
0c0rrencra

Por item e por
12

1 Por dia13
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos ê prazos

estipulados

lúanter a documentação de habilitação atualizada.
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Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação processual vigente. AÍtigo
79, lll da 1ei8.666/93.

ParágÍafo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que

haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido. /,ítigo 79
parágrafo 2" da Lei 8.666/93.

ParágÍaÍo Sexto - A rescisâo administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada. Artigo 79
parágrafo 1o da Lei 8.ô66/93.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da contratada o
pagamento de kibutos, taÍifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da conbatada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários, fscais e

comerciais, demÍrentes da execução do Contrato. Aítigo 71 da lei8.666/93.

CLÁUSULA oÉcIMA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARI0S - As despesas deconentes deste Contrato coÍrerão
por mnta dos recursos a seguir espicificados

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPoNSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por peÍdas e danos que vier a

sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de ação ou omissâo, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos,

independentemente de outÍas cominaçoes contratuais ou legais a que estiver sujeita, não excluindo, ou reduzirdo esta

responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contÍatante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

oLÂUSULA DÉCIMA SEXTA . DoS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES . A quantidade inicialmente contratada podeÍá ser

acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágraÍo primeiro do artigo 65 da Lei n" 8.666/93

CLÁUSULA OÉCIMA SÉTIMA . OAS ALTERAGÔES - AS AITETaçôes, porventura necessárias, ao bom, e fielcumprimento do

objeto deste Contrato serâo efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo Aditivo.

CúUSULA DÉCllrlA OITAVA - DO FORO - O foro do presente Contrato será o da comarca de GrâvatíPE, excluido
qualquer ouúo.

tr

na presen

por estaÍem justos
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