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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÃo ELETRôNrco N" oos/2022

PRocESSo LtctrATóRto N" oo6t2o22

CONTRAÍO FMS N.O 24A2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO
MIJNI)IPAL DE 9AÚDE DE cHA GRANDE E A EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI EPP, PARA
OS FIIVS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2022, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHÃ GRANDE com

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

C.N.P.J./I.4F sob o n" 08.625.'167100b1-50, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saüde Sr. Jairo AmoÍim
Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria No 28512017 dalada em 01/08/2017, poÍtador da

CarteÍa de ldentidade N" 1.826.81ZSSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuiçao que lhe conÍere o ORIGINAL,

neste ato denominado simplesmente CONTR TANTE, e a empresa Distribuidora de Alimêntos Cavalcanti Eireli EPP,

inscrita no CNPJ sob o n" 06.536.96010001-57, estabelecida à Avenida São Domingos, N0 337, Sáo José - Garanhuns/PE -
CEP: 55.295-310, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Celso Cavalcanü do Nascimento, portador da

Carteira Nacional de Hàlititaçao n' 02381026109, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, CPF n'
'143.310.124-68, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é decorrente do

PÍocêsso Licitatório n" 00612022 - Prêgão Elêtrônico n" 00512022 - Ata de Rêgistro de Preços FMS n" 01312022 -

doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n" 8.666 de 21 de junho de 1993, e modifrcaçóes

subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contrato; pelo estabelecido no Editar e seus

anexos, pelos preceitos de direito público, aplicanoo-selhes supletivamente, os princlpios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privado; atendidas as cláusulas, e condiçoes que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de gênêros alimêntícios destinados a Residência

Terapêutica, Centro de AtenFo Psicossocial- OAPS, Hospital Geral AlÍÍedo Alves de Lima e Unidades de Saúde da Família -

USF, conforme especiÍicações e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato independente de

transcrição.

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

CLÁUSULA SEGUNDA. DA FINALIoADE - O objetâ deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades normais

do Fundo irunicipal de Saúde, akavés da Residência TerafÉutica, CAPS, Hospital GeÍâl AlÍÍedo Alves de Lima e USF's.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 31 de dezembro de 2022, contados a partir de sua

assinatura, podendo ser pronogado, nos teÍmos dâ legislação pertinente.

CLÁUSUIA QUARTA - DO VALOR E CONDICÔES OE PAGAMENTO _ Atribui-se a esse Contrato o valor de R$ 3.863,66
(Três mil, oitocentos ê sêssênta e três reais e sêssênta e seis centavos) referente ao valor total do objeto previsto na

Cláusula Primeira, para a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conÍorme detalhamento a seguir:

IÍEil - EXCLUSIVO PARA ICROE PRESAS É Ei!PRESAS DE PEOUENO PORTE llldâ Lei 1

UI{IDADE ARCA
om.

HOSptÍALrTEü

03 0 0 03, 16 00 *

aÇÂfE-o oÀ iERRA - Em É paa co4oração de áiÍEí106. dê pnmrra quâldade I

isêntos de dúl,os ou sub6tânciâ§ 6slrarhas ao píodulo que sejan impaôpíG prâ
consúro o0 qle dle.em su6 câcle,islic6 nalurds (íisrcas quiínicô e

senso.iais). Embelâgem Em máeíial plibtco, contendo 1 kg € surs condições

dsrem eslâr dê acodo con o decreto 12.{86 de 20/10,78 Rotulegem: Com

denhficáçro do píoduto mdcá do leMcanb, prazo de vâlidâde no miniíE 5 mês€§

â contã da ddâ rle êíilrêgâ. vêiculos de Enüela: Deveráo seÍ íêahad6 em
pêíÍêrt6 cúdiÉes ísi:õ e higénr@sítitài6 e em coíÍormidade com o Cldigo
Brâsilêio de TÍânsüo Dever& ànde possuir licençÉ espêcífica pâá lânspoíle de

âliírêíio§, €milido p€lo óÍqào dê vigiláncia sanilánâ municipd ou ostáduã A cáine
do conduloí d6veÍá seÍ isoládá de à6a em que c€.l1ém os dimenlo6 pâre â êntrega.

Não s€íá peÍmibdo o Íânspoíe de quahLreÍ outro podulo lunto e gêneío

diÍnenlicio, e àndâ. dê diÍEnlos que possibililem dlàâÇb n6 cr&leÍislic6 do

01 Kg

05 25 400 100.00
Unidâdê
com 100

ml
10 10

ADOçAI{TE Drêtéb.o liquido à b3se de Smãíine Sodica e Ciclâmao de Sodio

Sem glülen Composlo pelos segLrinlés ingíedientes Agla SorbloL Edulcomnles

Aniflciàs Sacârinâ Sódica e Ciclamâto de Sódro 6 Conservanlesr irelilpaÍâbêno e
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PÍoí píáeío. Aqdularbr Actdo Cirto. Cada gota conem-,002 rcã. nàÇ
lEírneli:enonls ftahda Í{es6bnte, sêm peíuÉÉes o(J anassínentos. Conlendo
100 í ô píoduto 0âh de valirade minimá dg sêis mêses íD ato da úlÍ€ga e
Íegisrâdo pêlâ ANViSÀ Deveíà s€l íechd6 em pêíhíÃ cmd(re6 Íisicas e
h€iénlcesaniláías e em conÍomidâde coín o Cóúgo &âsibo de Trànsilo
DeveÍáo dMe, possuiÍ licença especifcâ pâre hân6poÍtÊ de alirnenlos, emitido p€lo
óígà de vigil&lcia saniláíia mu0icipal ou ostadual Veiculo d6 Enlregât A câàine do
condulor deverà s6r solade dâ àea em que conlém os âlimíbs pta a entÍoga
Nà será peíniüdo o trânsporle de qudq@í ouÍo poduto junb a gêneo
difi€fltioo, e ãoda de diÍnenlG quê po6§iuhbm dleÍaçà nas cseleíisti:6 do
prúulo fuínecrdo

05

AIIOO DE llLllo - Píodulo anilàeo eúâido do milho. Fabíicdo a pítií de
máénas pim6 sá6 ê limp6, iserúõ de Íratéíres tàr6À e pr6ilos Não @endo
o píodulo ê61âr Ümido, íemenldo ou Íaí§6o. Sob e íoímâ em É, deveÍão yoduzÍ
liqêi.â cÍep âçào. Embdageín pamàiâ: AcoídDonâdo em s&os de papet

apíopnado§, lechados Emàâlâg6m seclnd&iar c.axõ em mdêÍid apÍopÍiado,
conlendo 5009 e suas condiçoes deveíb estã d6 aftlo a pÍeseÍvaí as
caíeleÍisücas do poduto, Conlêndo ijênlifrcâçâo, pÍocedéícia, iííoím4aês
nuficionais. nürnero de lole, quenbdde do prcdulo, dalâ de validade com píezo

minimo dê 1m diê (6 fiêaês) â patr da data do Íec€bi,rbnto. Vêiculo dê Enlrooa
Deleráo ser íecldos, em peíbit s condiçõês íisicês e hEiêni@-sarilàíi6 e em
conÍotmidds com o Código Brâsibim de Trâosilo Dêveíão ;inde, poss{ í hcençê
especificá pea lÍaspoíte de àiíEntos, eíniüdo pelo oíg& de vigiliEa sanilria
muorcjpd ou 6slâdud. A cdin6 do caíduloí dêrorâ seÍ isdada.da âEa em que

cüléfi os dií€ntos paâ a gnlrega- Nib s6íá peímilido o tíânsportê dê qü{0eí
outo pÍDduto iunlo âo gên€íD diÍnenticio, e einda, óe áiÍnenlG que p6silrilibfi
dteÍâaà n* câ&leÍislicâs do D.odulo ftrÍlecido

llnidâde
com 5mg

Vilâmilho 60 10 0 ?0 612 428 40

11

CÂIELÂ El Pô - PodL.to êm É fino, hoÍDgànêo, obbdo da cêca de espêciítês
vegatais genuiÍrô, pârda am elada ou maííoín clam, mm áspêclo 6 clt6iÍo
aromiilico de saboÍ própno. Delerá obêdecêl â legislâçáo de diÍÍÉnlG v€entes,
ob6êrvando es bo€s píábes. Embdâgêm Em íoÍmâ de lubetes cdltelldo 40 g do
produlo. Rotulagemr Com idenüfcaçà do p.oduto. meca do íáíúnle, prao dê
vdrdade e peso hquiro de eo«,o coín a íesduçlo í278 de CNNPA 0 píodub
deverá ler €gistro no Minisléíio dâ AgÍicultu€ e/ou MinislêÍro da Salde Vekruh6 dê
Enfega Deveíáo seí íechdos ern peíertã cond@€§ íisicâs e hrgêni»sânilrl6
e em coníormrdade coín o Côdrgo Brõrlero de Ííâflsrto Deveíà ànda. possuií

[cença espêcifca pre fenspoíte de áiíEnl6, emrído pêlo ôígão dê vigil*[iâ
sáitáíâ munhipd ou êslduâ|. A câbine do conddoí devêÉ sêÍ isoleda dâ áreâ eín
que conlem os âlimêntos paÍa a efllÍega Não s6rá peímiMo o transpoít6 de
qualqueÍ oulÍo píodulo lunlo ao genero âlimênllcio, o âindâ. de dimênlos quê

oossibililem âll6Íâcào nas caÍ&leílslicás do oodulo íom€cido.

Tübet!
com aog

12 10 0 ?2 4m 88 00
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CHÂ DE ERVÂ oOCE - Chà induslridizado. em bÍma de s&hê conbndo o píodulo

coín saboÍ e doÍnâ píôpÍó da eíva sem bdoíes e denro do prazo de vdidade
confoflne legislã.Éo vipnte. &ixa om m minimo 10 saquinhG; pe6o liquido
minrmo 1fu Vdade minmar 18 (dezdlo) ÍEsas no ato dâ entÍegâ. Coín
identfÉ4lo do píoduto, maca do Íebíicã116. Fâro dê râlúedê ê pa6o lhurdo de
aído coín a resolwáo 12nB da CNNPA 0 píodulo dêveá teí ,Egisúo m
MinEleíio de Agiicultura e/ou Ministeíio de Sâúdê. Vêlculos d€ Entêga: De{eÍão sgr
lechados, em poífô16 condrÉes Ísicâs 6 h(liéiico-sendánâs e em coníodnidâdo

coín 0 Côdrgo BràsibÍo de TÍânsilo. Doverão aindâ possuir lic6nça €speciflca paa
falsrorle de alimenlos, emiüdo pelo órgtu d€ vioilância saniÉíia municipel ou
esladud. A cabine do coaldulor dêverá s6r isoledâ dâ âoa êm qu€ conÉm os
diíÉnlos pâíâ â 6nlíôgâ, Não sêrá poímiltdo o tanspoíle do qualquer outo Fodulo
junlo & géneo ,,íÉnlÉE e drda. de dfllenbs que po6srb lem dleÍ4ão nas
câ-&lnisltâ§ do 9rcduto lbfikido

Unadâde

com 10

individllai6

20 20 10 50 395 19750
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CH^ D€ IAçÀ COI CAXÊL - Càá indústralizado. em íÍmâ de sehé cofllendo
o píodulo com seboí 6 :rome pópío da eÍvâ sêm bdores e deâ[o do píâzo dê
vddade contoíre l6qÉláçâo v,genie Câra co.n no mrnÍr§ lo'saqurnhos peso

lhurdo minimo 159. validade minima: 18 (de2oto) mes€s no alo dâ ent60â. Com
ideniifcaç"ãó do pÍodulo marca do ÍabÍicanle, pÍazo d6 vdidedê e pe6o lhuido dê
acodo com a Íesoluçào 1228 da CNNPA. 0 pmduh dêv6Íá teÍ ÉlislÍo í1o

Minislério de AgÍicult!É e/ou Ministéao de §âúde. Vêlculo6 dê EntÍegâ Deverào seÍ
lechâdo§. em peÍíe[as condições íisicas e higl]niccsaniláÍias e em coafoÍmidde
com o Cldúo BÍasilgo de TÍâ0sib. Deveáo ândá, possuií lic€nçâ especifcâ pâá
üaspoítê dê dimí1h6, emíido @ órgb de vioilàúa sânilâia munljpal ou
6tdud. A cáinê do c0ÍÉut0í deÉíá sê[ isdda da isa êm que contsn os
diÍE|l6 pa_e â ootoga Nb seÍá p€íÍiü& o trispoíle d€ qú{ueí outo Fldúto
lunlo ao g€neío â|fiEl)tÉio. e ânda. de dimenlos quê poGsibililem dleía.,ão nê
caacleíisbas do prodrrlo íomecido

Unid.de

indívidü.i3

MaÍatá 20 20 0

)

40

.»

4.50

816

180 00

*
COIoRIFICO S SÂL EI Pô - PÍoduto obtido e pâniÍ da sêírênlê de urucum.
sên âdiçào ds sâ|, coín ch6ío ê sâbor plópdo, is6nlo d€ sujidades mm ingÍêdienles

em perfeilo estâdo de aonsêdâçáo Embálâgem: Em máeÍiâl plàlico, cortêndo 1

kg e suas condiÉes dâvêm eslÍ de eoÍdo com o dec€lo 12.486 de 20/1078
Rolulagem Com idenlificâçàô do píodulo. maÍ6â do íáíicânle píezo de vâlidâde no
minifio 5 mesês e conlaí da dala de entrega veiculos de Enfega: DeveÍà seÍ

fuchâdo§. eín pêííêilâs cond@5 fisicas e húrênEo'san áíras e em confoímrdde
cúm o Código Bróíao de Tíâns&. Deveíà aíúa, possur,lrcença especifica pãa
lrarspoíte dê diÍ'ênt6. em'tdo pelo àgáo de vigilàncE saniliiia muraiFl ou
esládud. A câtine do condutoí deverá se. isolada da ,ea em que conl'am 6
diÍnenlos paÍâ â ênlÍêqâ Nâo seíá permilido o lranspoÍle de qudqLrer ollro pÍodulo

(g Grão verde 10 02

L \

106.0€20

Pletnâ

01 13
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junto & gênero diíEnlicio, ê dndâ. de diíEflbs que po6siUlibm dbrero íô
cã&16Íi9li:õ do píoduto írneijo.

?1

colllHo EI P0 - condmento misto dê pÍirÍpira que,oaoe. moito, enn ú
dêstinâdo ao tempeío de dmenlos com 6peclo, coÍ, cheio e sebor Fôpaos.
Embdagem pnmáma: Em mâtêÍiâl plâslco contêndo lclg ê su6 condrções deleín
eslaÍ dê aoldo com o oecrelo 12486 de 20i10í8. €mbalagem secundiána: Ttpo
plástcâ aeioíçâdâ, âdequada ao empilhamento rârafiendâdo laÍada Íeststente a
danos duíanle o líenspoíle e âímâzenamenlo, garantlndo a irtegídâd€ do pÍodulo
duíênle lodo o se! peírcdo de vahdade e contêndo 10 unidades de 100 gíanâs de
peso liqudo Rolulageín Com idêitícâçáo do podulo, marca do fabricanle, prazo

dê vâlrdâde no mrnmo 5 meses a conlar da dâta de en!€gâ. Veiculos d€ Entrega
oeveÍáo seÍ lechados em peíeilas condiçóês íísicâs e higiêniccsaniláÍias e em
conloíÍnidadê com o Código Bíâsibiro de TÍâflsilo. Deveíão ainda possuü lic6nçâ
espêcificá pârâ lranspoÍte de aliíEnlos emilido pelo óígáo dê vigilânciâ sânit*ia
muncipal o{r esladual A cabirc do coírduloí deveÍá seí isoladâ da áÍeâ em qúe

conlém os ahmenlos para a entre0a Náo sêrá perm jdo o tra.spoÍle de qLralqueí

oulro píodulo lunlo ao gênêo dimenticb, ê ándâ, de âlimefllos que pcsrbrhlem
alteraQáo nõ caraleí§licás do píodulo Íornocido.

Kg Gíáo veíde 03 02 01 06 16 45 98 70

22

CREÍE DE [Em . Produto láclú Ídalivarcnte dco em goítuíâ rêliíade do lêilê
poí pÍocedfiEnlo§ lecndogicaneob dequed6, qu€ eresêÍrlâ â íoímâ de úma
emdsà de goíduÍa em 4Lra. Co.: bíaEo e leveírEnte endôládo. Sâàor
cereleíistico d€ lelêo. suâ/ê, nà íânçoso. Íextuíâ: cÍeínGa e homogênea
PrimáÍia: Cdlondô coínpGlâ poí polietleflo, peel bí lcr. p4d pído e duminD
S€cuÍx,iía Cãxa aldnájca dê p4d& pâa eíÍbdâgem de 1 kg e cdxa
arloínâlca do papelà íevesbda com pelicula de @Etleno pda eínbd4€rn de
mog Vdrdade: 6 íEses Colll dêntfc4à do píodljto, írdcâ do labradrle, píazo

de váúáda e pê50 lqlido de eÍdo com.a ÍesduFo 12[8 da CNNPA. O píodúlo

deveíâ leí Íeglsbo no lÀnisüio da &íiculluÍa ê/ou Minisláíio dâ Saklê. Vehrilo6 d€
Entregâr Em caninhôos limpc secos, em boÍn esldo de cooserv4ão seo
íesiduos d€ sub6tâírcié lóricB. gÍ Ã e lubnfcarlês. lsenlos dê inE§laçôes e

Uíid.de
com 2009

25 0 0 331 83 50

23

ÊR\4tflÂ - Consorveóa em sámoríâ, &oíldicioÍrâdâ êrn latâ de 2@g do Fodúo
Deve conbí a vdidade de miniÍD 06 meses e conleí flúmeÍo do regisfo obngalôÍio
do minislêrio dâ agriculluía. Com identÍc4ão ú produto, macá do fabocente,
píazo de validado a conlaí da dala de fâbncãção, de eoÍdo coín 6 normâs da
ANVISA Veiculos de EntÍega: 06veÉo ser íechados. êm Éíf6ilâs condiçôes Íisic6
e higiéniccsannánes ê om coníoímidde com o Côdigo Brasrleio de Trbsito
oelerào Andâ, possuií [conçâ especlfca para trarspoÍle de áiÍlenlcs, emiído pelo

órgão de vioilânciâ sánltánâ muíicipâl ou esldual. A cabin€ do condutor deverà s€Í
isoladâ da àíea 6m que contém os alirnênlo6 pâre a êntrogâ. Náo seá permilido o
transpoíte de qualqus oulro pÍoduto junlo e gênero alimenlioo s dMâ, de
âliÍnentos qu6 possrbililem âllêÍeÇào nâs cârâcleÍisücâs do poduto Írneardo

llnidâde
com 2009

BonâÍe 25 0 0 25 300 75,00
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EÍTR Í0 OE IOIATE - Coílcênlrâdo, podulo Íeslllt llê da corcontração de
polpa d€ lomde por píoc6so l€cnológico, píepârâdo com ftulos maduíú6
s€lêaioíâdos s3m polê. sam sem€nlês e sêm corâíles :rlificiâis, isênlo de suikjâdes

e Íeímenláç& Emàá4úr conleído 3409 e suâs cordiFes óeveíào eslã dô
aÍdo coín a NTA 32 (oecrelo 12486 de 20i10i1978). Rolúlag€rÍ C..n
dgnlifcqà do podutc, maca do íehíi5nte, cdn vdijade miniÍÍE d€ oilo me§€s

da dalá da eírega. Vehulo6 de Entega: DeveÍáo seÍ Íechado6, em peííeitâs

cond(Sês tbrê e h0Énbosnilâi6 e €ín caohmilde com o CôdiJo Bí6ilêio
de Tràgh Oevúào dnda pcsuiÍ hceíça espêclfca paa fanspoíle de diÍEntc.
eínrtÉo pelo 0ígào de vqiEncia sanilâia muolcrpd ou esladual A caiine do

condubí deveíá sêÍ isoiada da ,ea em q0e contán os dimenb6 pra a entrega.
Nà será pormitido o ta$Me de qudqoeí oijto prúduto junb a génerc

dfiÉnlED, ê àÍúe, dê áiíÉ 6 quê po§sibiliEm dl€r4à nê câiÉlêíislioê do
píoduto Íoíneci(b

UnidÍe
com 3,og

60 20 05 85 1.60 136.0G
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FAn H úCÍE ' PÍoduto composlo po. Íaíjnha de rigo eníiquecida óe Íeío e
ácido Íolico. le(e em pô lnlegÍâ|, âçÜcã sâ1. vilínrnas sas mmeÍâs e

aÍomatizanles Embâlâgem Aaondiconado em latas ou depósito pl6tco
aproprÉdos hermelic nênle fechado§, @nbndo 400 g do podlto Rotulagem:

ldentifcação Píocedência. lníonn4õês Nufioon;is Númêro de Lolê, Orântidade
do PÍodulo, Dáâ de Vâlid#ê cúm pÉzo dê no minimo 180 di6 (6 fl€ses) â penü

da dáâ do rocebiÍienh. Vsiculos de Entegâ: oeveÍão seí íechâdos, em poíêil,?s

condiçõ€6 í6icas o higiénEesânil*ias e em confumrlade com o Código Et6iloio
de Tíáns lo oeverão ainda, possuiÍ licença esp€c frca para lÍanspoÍle de alimenlos,

em(ido pelo órgão de viqilància sánilària munoipal ou esleduâl A cebine do

condulor dêvêÍá sor isolâdâ dâ aaeâ êm quê mntóm os âliÍn€nlos pâra â enlÍele
Não seÍà peímildo o fanspoi{e & qualquer outÍo poduto junb e géneo
âlLmênlico e arMa, de dimenlos que possibiliiem dteraçao nas caíaleíislicas do

Unidade
de a00g

Coinga 05 0 0 05 10 00 50 00
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LEm O€ COCO ' Obüdo a palií do endospeíma do fnío sáo e mduD do coquem
(@cros nucdera L) poí pr@ess6 íneclnico6 adequados, homoSenizado
p6lêunzâdo e envâsado. Col cheiro ê sâboí náo rânçoso própíÉ. oevendo eslaí
isenlo de subslânoas eslÍanhâs à sua composiçà Embdagêm em gâíâlã de

vi(,o ou pel tâíspaíentê côÍ 500 ml Rotllâgemt Deveíá ser íotuldo d€ aído
coín a Resduçlo RDC n" 83 dê 15n9/2000, ANVISA. E vdidde dê 12 íÍEses a

@olí da delâ da ontega Veculo6 de Enfega. tbveÍ'a sêI fuchâdc, €m poíêilás

coidires lislcas e h€Énicosânilâr6 e em conftrmrdade com o CÔd€o Erasileío
dê Ííàsto oeverão ándâ. possuií licên(Ê e6pêcifica pra rânspo.le de dioEnto§.
eíntdo Delo oíEão dê vh â0cia sânil,ía münicipd oú esladud A cabiíe íJo

Unidadc
com 500m1

Cocà) 30 0 0 30 350 105 00
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FIJNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

coíduloí dev€íâ seí isddâ dâ tea êm quo coílúÍl os dimonbs paê a êí[6ge
Nà seíá peíniüdo o fasporte de qudquêí ouio pÍDdulo jonb Õ !énêío
diíEfllici), e dnda. de áimnlo6 que poosit libín dleí4à nâs câaLrisli:ô do
Fodulo íoínecado

I OLÊSE lrdho obtdo dâ êmulsà de d6 vêgÉtd e ovc, s€m coíânl6s;
eondiôionada em embCaoêns plà1rc6 com t npa íosqu€ede Alíê§6nt4à,
õpec1o. cor e $boí cãeteíislj@s a píodutoi iseíto ó6 ÍânçD e outs6
caaleristcas iíúêsqâvê,s Embdagem píimaa Iipo pl6tir fãnsprenb e
Íêsislenle oevendo atíesênl, pêso liquiro de 24& EmbdâgeÍn seciríldàiÀ Írpo
dõtix íeíoíçâde, edêquadâ âo eínÍilharEolo eaoírE0dâdo l&íadô e ideít'fcada
coín o nome da emplesâ. rcsislênle a danos úríaÍe o Íanspoíle ê ÉímaenâlrÉÍh,
geartMo â mlêgfidâde do Fodulo dúÍaflte todo o s€u p€írcdo de tdijâde L&rada
ê mtulada, que conleoia espêc6cadâ o leál de ollgem do píoduto, peso, data dê
embdag€ín e venciínênlo A 6mhâlâgêín devê conteÍ â vdrdde de no minnE 06
íÉ§ês â 1 âío, coín Íegi§fo§ oàí{â&i§ do ínnhtaíio dâ agÍrcullúâ Veicuh§ de
Entegar DereÍão sêr hcndos, om p€íhilô coírdrçôes íisi:6 e htgÉniccsanilriõ
e em cmíoímird8 coín o Côdlgo BrôikÍÍo d6 TrâlEib. D.!6í& dndâ. p6§un
liceoçâ espêcificâ paa lrânsporte dê dircnlos. emilido p€lo óíg& dê vigillEiâ
sanilrie municipâl ou ê51áduá A càne do co0dulor óey6rà §€í isoldâ da áíêâ êm
que conbm o§ diÍnenlo§ paa a entêga. Náo sorá peímildo o trdEpoíle de
qualqlreÍ oulÍo prodúo junb & gónêrc dimeílbio, e ánda, de diíEntos que
possibrlitem alleí4à nâs câí&têaistcas do !íodulo íoínecido

Unidade
com 2169

Julietâ 12 0 0 12 250 30.00

11

IARGÀR|I{A SEX §ÂI Píoduzidâ exclusivâíIênte de goíduía vÊgelal llpido de
60% Em poles de polipropilêno coín leÍe dê papêl âluminizado entÍe a tampa e o
pole Res§tenles e que garânlam ê rnlêgndade do pÍodulo até o consumo
Contendo 250 g DevsÍá conler exleÍnamente os dados dê identificâção ê
pÍocedénciâ. inÍormaçâo nulÍicio.al. númeÍodo lote, data de vâlidadê, quânlidâde do
pÍodulo e núme,o do r6gisÍo 0 prcdulo dgverá âpíesefla validade mlniflta de 06
(seis) meses e pârlií da dâte dê enlrega na unidad€ Íequisilanle Deverão seÍ
bchados, em peÍíe as condiçóes íisicás e h[iánicoasaniláí6 ê em conío.midde
mm o Côdigo BÍesil€io d6 TÍánsib. DêveÍâo anda po6suir licsnça €spêciftca para

lranspoÍle de alií16nbs, omiüdo p6lo óÍgb d6 vioilâncía sânilâiâ múíicipd ou
esldual. A cabiíle do coíldutor d6v6íâ s€r isoldâ da ,ôa om quê conÉm 6
dim6nl6 pâíâ e ont60e. Nàô sêrá paúmrtdo o traísporle ds qudquor oufo Fodulo
jlnlo âo gêneÍo âiimenlioo e alnda de allmenlos qLre possrbililem ãleÍação iâs
caÍacleÍisicas do poduto loííecido

tiíidâde
com 2í)g Cleybom Í0 10 0 ?0 396 79 20

43

IlL$o VERO€ - Píodub pÉpado coín ê pârbs coírEsllvel do cered, ênvesdâs
píalicaínêíte ctua, ou pr§cozid6, imeÍsas €m lhuilo apÍDpnado súbíEüd6 e
píocê§sâÍnento bcnolôgiD ,rbs ou dopois de ícahâd6 hemÉtiãn€nto â fim de
evrtaÍ sua dler4ão. ÂaoÍdiciooada em lâ16, de 2009 do plldub. Â êínbdeg6m
deve conbr a vdidadê de minimo 06 m6s!6 Com idonüfiaâçà do produto, maú
do íáricanle, píazo dê vâlidadê â coôlâr da dala d€ Íâbnca(áo, de eoÍdo com âs
noÍmê da ÀNVISA Veiculos de EntÍega Deveíão $r í€chdo6, êm pêífuilâs

coírdkpes frsica e higllniccsenilriâs € êín coitrmkjade com o Côdigo Brôilêio
{,e TÍàsilo Deverào anda. pssujÍ licênça esp€cííca paíe fensporte de áiírEír16,
emikjo pêlo ôAâo dê vrgilâiciâ saíilrâ Ínuôrcipâl ou €§ladud. A cdine do
conduloí deveíá seÍ sdada da ,ea em que coírlêín os drínonlos pre a eÍtega
Não sera pêímitdo o lre)spoítê de qudqueí oúo príÍ1,10 tunlD e génêío

dfiEnlÉio, e anda. de diÍEnl6 que pocabilitem aileíaçà nas caelerislicas do

oíodutc foínec{,o

unidrde
com2009

Bonaíe 24 0 0 ?1 3.50 84 00

49

QUELTO RÁ[AÍx) - Tipo prÍÉsâo lââdo, Éeílo de sujrdades, pãeilã. l võ,
tsí060§, derrlG ànmals e vegelási coínpciçáo bâica de leile e our6
suàslâncias pêímilir6 poí lêi, aspeclo, coí, ciero e sâoí Fópío§. Em p&obs
dàltcc Í€6ishnlês. de 5{ g do píúulo A êmbdagem dere B a vdijde de
minaíE 06 ÍÍEs€s a 1 am, coín Íe9isf6 oôíir.lattrbs do ministüio comp€bíE
ldentfc4lo. PÍ@dência. NúíÍEro de Lole. Orartdre do Píodub. oda de
Vdidade. Vdrdde Mlíima d€ 180 di6 (6 Íne6es) a patÍ da efltega oe{erão seí
€chados, em peíbit6 coodções Íisbas € higÉnr@sanilà6 e êín cmísmijde
coín o Código Erasileno de Ííánsilo ooverà iindâ, possuií liceíça espêcifca pJâ
rãlspoíle de alimenlos, emrtido pelo oíg& d6 vigilàoa sâiláÍiâ municipd oú
estâdud A cebnê do condulor det€Íá sêí 6oldâ da teâ êm q€ cryltém 05
drmenlo§ pda a enkeoa Não seÍá pem üóo o ,aÉpoÍle de qü&ueÍ oufo goduto
ju.lo m géneÍo dmenlicio, e ande. de diírEnlos que pGsüilitem dbí4ão n6
caacleri§lic6 do qodulo loínêcilo.

Unid.dê
com 509

Nalurd dâ
30 0 0 30

\

400

^

120 00

Vn GRE DE ÁLCOOL - Prcdlb nabrd, íaíír€$tado, &áico simplês, de píi.noiíâ

qudklade, §ênb de coídrbs ,tfcids, &iro6 d!àiB e min€íis Bfúhoq liue
de sltidade§, maleÍial leÍroso e detilo6 de aiínas e vegelais Com &iiez minima
de 4% dê erdo coín a PoíiáÍie n' 745. dê 24 de o(]tuàío de 1977 do MAPA
Embdagem: Acondicionâdo 6m hasco pláslbo conbndo no mioiftlo 500 ml com
Iâmpâ inviolà61 hefiDtceÍÊnl6 lachâdo ê suâs condi@ dêv6íào êslâr de
eído com a NTA-72 (Deíêlo 12186. de 20/10[8) Rolulagem: Com valrdade

minimâ dê 10 m€sas â conleÍ dâ dáâ d6 ênlÍêge. Veiculosd6 Ênüegaioeveíão ser
íechados, êÍn peíÍoilâs cond(^ô€s Íisicás 6 higllniccseniláíi6 e êm confoímrdde
€om o Côdigo &âsl6io de Ííánsilo D6vorSo anda, possuir licençâ 6spêcilcâ paÍa

banspoÍle de alilr]efllos. emilido pelo óÍgão de viollànciâ sânilâíiâ municipâl ou

estâdud. A cabine do clnduloí deveÍá seÍ isolada da áíea em que conlém os

alimentos paía a ênÍega Não saÍá permilido o Iranspone de quahueÍ oulrc produlo
junlo ao gênero ahmeírtkio, e âindâ, de alimsnlos que po6sibilitêm dleí4à nâs

câÍ:rtêíslicõ do produlo íornecdo

Unidade
com 500m1

Sadrc 50 10

)

02 62 44. 89.28

60 ovos TtPo A Bándêjâ 0vos da 40 08 01 19 13 00 637 00sem rachaduras, bÍanco, livre de s
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funoos ql outrâs palculàs qu€ compíoínelam o cansuíro ê o ,mazenínqÍo
Emôdaqsn: 8ad€jâ conlêndo 30 unijdes, pêsado est6 unrdâdes, ente 55g e
59 g. Rotulâgem: Deveíâ conter e{drnâírEnte os ddc de ijentficqlo
píoc€dénciâ, núflÉío dê lolê, quàliddê do produh, número do legistro no
Mi0istâio de AgÍiculfurdslFDlPoA e caimbo de iflspeção do SIF ou SlE. oeverà
apGsánlâÍ vâlidade minimâ de 30 (lnÍ a) dias a palir da detâ d€ enkega. Veiculos
de Enfega] Veiculo em caÍroceÍia Êchdâ, lsoÉímica e higienizede Apíesenlândo
Ceítícado de ústicna, êmiüdo no municDro ou esldo expêdido p€lâ Íêspectvâ
artondde sânilrie. êm âtêndiÍneíto à Lei 6 43rf e o trecrcto Estâdud n" 20.786.

de 10i(Bts8. e Codqo Sànir*io do Esrado de Pemrnbuco - Aí 275 capút, §l' e
An 277 e PoÍtana CVS -15, de 07/1181

com 30
unidã.ks

62

OUEIJO COÀIrc PÍodulo naiurd, segundo o Regulamento T&nico de ldeflbdade

e Oualidade, conslante da nstruçáo Noímeliva n' 30, de 2ô/06/2011 do MinisléÍio

de AgÍiculturâ, Pê.utiâ 6 AbÉbciípnto, é o 'qleiF qo6 se oblám poí coâgulâçáo

do leib poÍ flEao do codho ou ülrÉ €írzimas coaguldlbs apíopaid6,
coíí*í1s'lâda ou nló pdâ 4ã0 d€ bd&ias l&lsâs saiecbodas. ê
com,ridizado normâlmenlê com elé l0 (d6z) dÉs de fabr,rcação' De rlÉlia a alla
umidade de mõsa seÍri cozüâ ou cozda ê âpíêsenla um t6or d! §ordurâ nG
sôldos lotas vaÍiável enlÍe 35% e 60%%. Embalagem a !âcuo, em s&o plástico

tânspârente e âtóxico íêxivel e resisbnle, que gaÍanla integridad€ do produlo atê o
moÍnêntô do consumô D€ &oído com e6 noÍmôs da ANVISÁ e ll/lAPA (M,nisléíio da
,€ncullura e Pe.uala) Vêiculo em cãr@síá íe.hdâ |SoÍÊRMICA e h{renrzada

A$êsenlaíÉo CERTIFICADo DE V|SToR|A. eíniljdo no mlnlcpo ou eslado.

exÊedrô pêla ÍespeclNa a0loodade san âÍ1a, em abndlrEnlo ô let ô 437n7 e o

Decíelo Esladud n" m.786, de 10/08D8. e Codigo Sân áÍio do Estado de

Pernambuco - ÂÍl 275caout.§1"e4íl 277ê Ponmâ CVS -15 de07/11/91.

Xg
C€lson
Den z

20 0 0 20 22.84 4s600

86

PoIP D€ FRITÂ - Saboí€s vanados - composla de polpã de Írulã inlêgrd,
êmbâlada êm s&6 de Polibno lertoso com compeldade d9 1 kg (D€ve constaí na

embdãgeÍn o noíiê ô íâbíicante, CNPJ. dala de vdidadê e lâbfl64ão) devondo

conleí a onregá de no miniÍE 06 m€s€§ e p/tr da data d€ enlregâ. coín oo

fêglsfos obíhatfic do minrsléíro coínpeleôb Veidilos Í,ê Entr6ga: Deveífu seí
íechâdos, em p.rb(â6 condi@ fisicõ e hiliêíi@safl(âas e eín conlbnhirâdê
coín o Codigo 8rõileio de TÍànsih. Dsvgrà âindâ, p.6suir lirnÉ especificâ paÍa

lránspoíe do dimentos emildo pelo órgão de vrgilância sânilârâ munlipd ou

esladual. A cabrne do conduloí devêd ser isolda da áíea em que conêÍn oô

áiíEnt6 paa a enrega. Náo será peímilído o lraspoíle dê qudquêí outo píodulo
junlo e gérEío diÍn€flliio. e dda dê diíEíbs qüe pcsiulign dg4ão n6
cr&leíl§jcG do prodúlo loíÍr€odo.

l(g
CaÍuaru

70 0 0 /0 9,60 672,00

FUNDO MTJNICIPAL DE SAUDE

Parágrafo Primoiro . Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em @nta corrente da contÍatada, por ordem

bancária, em ate 30 (trinta) dias consecutivos, a mntar do recebimento definitivo, quando manüdas as mesmas condi@es
iniciais de habilitaçâo ê câso não haja Íato impeditivo para o qual tenha conconido à contratada.

PaÍágrafo Segundo - Os pagamentos serão Íealizados integralmente, em correspondência com os produtos efetivamente

entregues no mês anterior ao do pagamento.

ParágÍaÍo Têrceiro. A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipâl de

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

Parágrafo Quarto . Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

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

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

Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil,

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

d) Prova de regulaídade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da contÍatada

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, apôs a apresentação pela Contratada da nota Íiscal
preenchida e indicaÇão do banco, agência e conta bancária da empresa que recêberá o valor do objeto.

Parágrafo Sêxto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

ida

)

ParágraÍo Sétimo. Nenhum pagamento seÍá efetuado à adjudicatária enquanto pendentê de liquidação qualquer obrigaçâo

Esse fato não será gerador de direito a realustamento de preços ou à alualização monetária.

AV. Sôo José, n" l0l, CenlÍo, Chõ GÍonde-PE, CEP 55.ô3ó-O0O I lêlêtone:81 3537-l t4O I CNPJ: I L049.80ô/OOOI -90
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Parágrafo Oitavo. A nota fiscal que for apresentada com erro, ou obseÍvada qualquer cÍcunstância que desamnselhe o
pagamento, será devolvida à contratada, para coneção ê nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiro será
interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularização.

Parágrafo Nono - Eventuais.atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada nâo gerarão direito a qualquer atualizaçâo.

Parágrafo Décimo - A adJudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/I/'IF diverso do registrado no
Contrato.

ParágÍafo Décimo Primeiro. Deverão estar inclusos nos pÍeços apresentados todos os gastos do frete, embalagem e todos
e quaisquer tÍibutos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outÍa natureza
resultantes da execução do contÍato.

cLÁusuLA QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁR|A - OcorÍendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a

contratada não tenha conconido de alguma formai haverá incidência de atualização monetária sobre o valor de\,Jo, pela

variação acumulada do IPC!úIBGE ocorrida entre a data final pÍevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.

CLÁUSULA SEXTA . OO REAJUSTE - Nào será concedido reajuste ou corÍeção monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único . Fica assegurado o reequilibrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a superveniência de Íato

imprevisivel nos teÍmos e Íorma estabelecida no artigo 65, inciso Il, d da Lei 8.666/93 mediante pÍovocação da contÍatada,

cuja pretensão deverá estar sufrcientemente comprovada atÍavés de documento(s).

CLÁusuLA SET|MA - DA ExEcuCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os Gêneros adquiridos deverão ser entÍegues no

Fundo l\4unicipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de Dezembro, n' 145, Centro, Chã Grande/PE, ocasião em que será

procedida a mnferência dos gêneros entregues, e a veriÍlcaçâo se estão de acordo com as caracterÍsticas e quantitativos

descÍitos na Ordem deFornecimento.

PaÍágÍafo Primêiro: Os gêneros alimenticios deverão ser entreguês em ate 03 (três) dias útsis, e do recêbimento da Ordem

de íornecimento, emitida pelo Departamento responsável do Fundo Municipal de Saúde, no horário de 08h00min as
13h00min.

ParágraÍo Segundo: Os produtos serão rec€bidos definiüvamente apos a verificação da qualidade e quantidade dos produtos

e consequente aceitaçâo, mediante atestado do setoÍ Íesponsável.

ParágÍafo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, nâo poderá ser inÍerior a 06 (seis) meses contados a partiÍ da data de

entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordêm de fornecimento emitida pelo Departamento e Responsável do Fundo

lilunicipalde Saúde.

ParágÍaÍo QuaÉo: O tÍansporte, carga e a descarga dos gêneros correÍào por conta da Confatada, sem qualquer custo

adicional solicitado postenormente ao Municipio ou ao Fundo Municipalde Saúde.

ParágraÍo Quinto: O recêbimento provisório ou definitivo do serviço e do obJeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execuçáo do contrato.

ParágÍafo Sêxto: A Contratada ficará obrigada a tÍocar o produto que vier a ser recusâdo por não atender à especificaçáo do

Anexo ll/Ordem de Fomecimento, sem que isto âcânete qualquer ônus à administraÉo ou imporle na relevância das
previslas na legislaçâo vigente. O pÍazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será de até 48 (quarenta e oito)
coÍridas, a contar da notiÍicação à contratada, às suas custas, sêm prejuízo da aplicação daspênalidades.

ParágraÍo Sétimo: Os materiais seÍão recebidos de modo imediato e deÍinitivo, sendo de responsabilidade do íomecêdor

beneficiário os padróes adéquados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos.

Parágiafo Oitavo: Os gêneros alimenticios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de

alimentos com caÍacteristica de cada produto. Os produtos alimenticios fornecidos deveráo atender ao disposto na legislação
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de alimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde (N4S), bem como
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para fins do controle de qualidade da alimentaÉo.

Parágrafo Nono - Será designado o servidor JaiÍo Amorim Paiva, Matricula 494434, Secretário Municipal de Saúde, como
GESTOR DO CONTRATO e o servidor Renato João dos Santos. Matrícula 3446'1 1, Diretor de AdminiskaÉo Hospitalar,
como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e frscalização da entrega dos produtos, anotando em
regisko próprio todas as ocorrências Íelacionadas à execuçáo e determinação, tudo o que Íor necessário à regularizaçâo de
falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCONTF,ÁTACÂO - A subconkataçâo depende de autorização prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subconkatação cumpre os requisitos de qualiÍicação técnica, além da regularidade fscal e trabalhista
necessários à execuçáo do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuizo das Íesponsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar parle do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 300/0, com pÍévia autorizaÉo do Fundo
Municipalde Saúde.

ParágraÍo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contraldda pela
perfeita execuçâo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisáo e coordenação das atividades da subcontratâçâo, bem como
responder peÍante a Contratante pelo rigoÍoso cumpímento das obrigações mntratuais conespondentes ao objeto da
subcontrataçào.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA - E responsabilidade da CONTRATADA a execução objeto
contratual em estreita observância da legislação vigente para contrataçÕes públicas, as especificaçoes técnicas contidas no

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

a) FomeceÍ o objeto no prazo e na Íoima de enlrega estabelecidos no Termo de Referência e na pmposta, com
indicaçoes referentes à marcâ/fabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no contÍato, bem como às prescri@es

da Lei das LicitaÉes e Contratos Administrativos, respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou
parcial;

b) Manter-se, duranle toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaÉes assumidas,
com as condiçoes de habilitação e qualificaÉo exigidas no Termo deReferência;
c) Atender ao chamado e/ou à mrÍeçáo do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não realização
dentro do prazo, a Conúatada estará sujeita à multa estabelecida nooontrato;
d) Aceitar, nas mesmas condiçÕes de sua proposta, os acréscimos ou supressôes do fomecimento ora conlmtado,
que porventura se fizerem necessários, a critério da Contratante;
e) Assumir integral Íesponsabilidade sobre extravios ou danos ocorÍidos rio transporte dos objetos, qualquer que seja
sua causa,

0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer Íato extraordinário ou anormal que ocorrer no fornecimento do
objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituição do obieto, em caso de repo'.içao do
mesm0l
h) Prestar esclarecimentos ao ContÍatante, quando solicitado, no que [oÍ reÍeÍente à enfega e a

ocorÍências relacionadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à mntratante ou â terceiros no fo
ora ajustado, náo excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à Íiscalização ou acompanhamento realizado
Contratanle:
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigâÉes sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldà-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vinculo empregaticio com o MUNICÍPlO;
k) ResponsabilizaÊse por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes destacontrataçãoi
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do pÍesente ContÍato, e todos os ônus, relativos ao
fornecimento, inclusive frête, desde a origem até sua entrega no local de destino, bem mmo cumprir, âs normas
adequadas relativas ao transporte do produto objeto do presente teÍmo;
m) Entregar o produto acondicionado de Íorma adequada garantindo sua integridade fisica;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decoíência de descumpÍimento

chã
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de qualquer cláusula ou condiÉo do contrato, disposativo legal ou regulamento, por sua partei

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

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

contratante.

cúusuLA DÉctMA - oAS OBRTGACÔES 0o CoNTRATANTE - são obrigaçÕes do Fundo Múnicipal de Saúde de Chã
Grandei PE:

a) Receber o objeto nas condiçoes estabelecidas neste Contrato;

b) Verificar a confoÍmidade 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 Íomecido
para que seja substituido, reparado ou mrrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumpÍimento das obÍigações da Contratada através de servidor responsável designado;
e) EÍetuaÍ o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos neste Contrato;

0 Fomecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigaÉes contratuaisl
g) A Administraçáo nâo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculadas à execução do contÍato, bem como por qualqueÍ dano causado a terceiros em decorÍência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - oAS PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7" da Lei Federal n." 10.52012002 , ficará
impedido de licitaÍ e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa
de até 30o/o (trinta por cento), do valoí estimado para ARP e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaÉo falsa;
b) Ensejar o retardamênto da execuÉo do objeto;
c) Falhar na execuÉo do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
ê) CompoÍtaÊse de modo inidôneo;

0 Náo mantiver a proposta;

g) Deixar de entÍegar documentação eÍgida no cerlame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaraçâo falsa.

Parágrafo Segundo - O retardamento da execução previsto na alínea'b', estará confrgurado quando a Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justiÍicada, a execuçâo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data constante
na ordem de fomecimentoi

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigaçóes definidas no mntrato por 03 (três)dias seguidos ou por 10
(dez) dias intercalados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que
alinea'c', o vâlor Íelativo às multas aplicadas em razão do ParágraÍo Sexlo

enquadrar em pelo menos uma das situaçôes previstas na tabela 3 do item Paràgrafo Sexto desta cláusula,
graduação de infraçôes conÍormê a tabela '1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

ÍABELA 1

Grau da lnfÍaÇão Pontos da lnfraçào
1 2

PaÍágrafo Primêiro - Para condutas descritas nas alineas "a", "d', 'e', 'f', '9"; "h" e "i', será aplicada multa de no máximo
30% (trinta por cento) do valor do contÍato.

PaÍágrafo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subitem 'c' estará configurada quando a
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ParágÍafo Quinto - O comportamento previslo no Parágrafo Quarto estará conÍigurado quando a Confâtada executar atos

tais como os descritos nos artigos 92, parágraío únim, 96 e 97, paÍágrafo único, da Lei n" 8.ô66/1993.

ParágÍafo Sêxto - Pelo descumprimento das obrigaçoes contratuâis, a Administração aplicará multas conÍoÍme a graduação

estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

PARA OS ITENS A SEGU DEIXAR DE:

Parágrafo Sétimo - A sanção de multa poderà sêr aplicada à Contratada juntamente com a de impedimen
contratar estabelecida no Caput desta cláusula.

2 3

3

4 5

5 8

6 10

Grau Correspondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimenlo da obrigação
2 0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÇáo

3 0,8% sobre o valor da ordem de fornecimênto a que se reÍere o descumprimento da obrjqaÇáo

4 '1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigação
5 3,2% sobre o valoÍ da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇáo

6 4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigação

Item DescÍiçâo Grau lncidência

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter
permanente. ou deixar de pÍovidenciar recomposiçâo complementar.

Por OcoÍrência

2
Fornecer informaÉo pérÍida de Íornecimento ou substituir material licitado por

outro de qualidade inferior.
2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interÍomper, salvo motivo de força maioÍ ou caso Íortuito, os
fomecimentos contratados.

Por dia e por tarefa
designada

4 5 Por OcorÍência

5
Recusar a execução de fornecimento determinado pela Fiscalização, sem
motivo justifcâdo. 5 Por Ocorrência

6
PeÍmitir situação que crie a possibilidadê dê causar ou que cause dano fisico,
lesào corporal oú consequências letais.

6 Por Oconência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou materiais
de consumo previstos em óntÍalo, sem autorizaÇão prévia.

1
Por item

ocorrência
e por

B 1
e porPor item

ocoÍÍência

I CumpriÍ horário estabelecido pelo contÍato ou determinado pela FiscalizaÇâo 1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinação da Fiscalização para controle de acesso de seus
funcionários.

1 Por OcoÍrência

11 Cumprir determinaÇão formal ou instruÇão complementar da FiscalizaÇão 2

12

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

tabela de multas, após reincidência formalmente notiÍicada pela unidade
fiscalizadora.

3

\§
Por item

ocorrência

13
Enhegar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e prazos

estipulados.
1 Por dia \

d

4

2

6

Utilizar as dependências da Contratante para fns diversos do objeto do
contrato.

Manter a documentação de habilitação atualizadâ.

Por Ocorrência
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Parágrafo Oitavo - As inÍÍaçôes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias conidos a contar da

aplicaçâo da penalidade, a Contratada mmeter a mesma infÍação, cabendo a aplicação em dobro das multas
correspondentes, sem prejuízo da rescisão conkatual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Procêsso Administrativo de AplicaÉo de Penalidade -

PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no 42.19'1/2015 e no Decreto Estadual no 44.948/2017.

Parágrafo Décimo - A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamer,(o a ser
eÍetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuçâo diÍeta da sanção de multa indicados no ParágraÍo
Décimo acima, o contratado será notificado paÍa recoiher a importáncia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do

recebimento da mmunicação oficial.

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

ParágÍaÍo Décimo Têrceiro - A AdministraÉo poderá, em situaÉes excepcionais devidamente motivadas, efetuar a

relenção cautelar do valor da mulla antes da conclusáo do pro@dimento administrativo.

CLÁUSULA oÉClilA SEGUNDA - DA RESCISÁO - A inexecuÉo total ou parcial do presente contrato ensejará a sua
rescisão, com as consequências contÍatuais e as previstas em lei ouregulamento.

ParágÍaÍo PrimeiÍo - lnadimolemento imoutável à contratada - O contratante poderá rescindir administrativamente, o
pÍesente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem que caiba à conkatada direito a
qualquer indenização, sem prejuÍzo das penalidades pertinentes em processo administrativo regular.

PaÍágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, medianle a ocorrência da hipotese
prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

PaÍágrafo TeÍceiro - O presente Conkato poderá ser rescindado amigavelmente, poÍ acordo entÍe as partes; Íe] zida a
termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Adminislração. Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

ParágÍato Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaçâo processual vigente. AÍtigo
79, lll da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Quinto - Quando a rescisão ocorrer mm fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que
haja culpa da contÍatada será esta ressarcida dos prejuizos regularmente mmprovados que houver sofrido. Artigo 79
parágrafo 2 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sêxto - A rescisão administÍativa ou amigável seÍá precedida de autorizaçáo escÍita e fundamenlada. Artigo 79
parágrafo 1o da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OÉCIMA TERCEIRA - OAS DESPESAS DO CONTRATO - CONStitU á ENCATgO EXCIUSiVO dA CONKAIAdA O

pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: SeÍão da contratada todas as despesas decorrentes de encaÍgos trabalhistas, previd

comerciais. decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da 1ei8.666/93.
enciários, Íiscais

CLÁUSULA OÉClÍriA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes deste Conkato
por conta dos recursos a seguir especiÍicados:

10.302.1014.2.852
10.302.1014 2 852

3.3.90.30.00
3.3 90.30.00

,v, ÀYAv _ -
R$ 3.206,25 (Hospital)

R$ 107,99 (Caps)
8000
8000

8002
8002

ónoÃo UNIDÀDE ORçÀ E TÂRN PRoGRAIü DE TRÂBÂLHo ELEMENÍO D€ DESPESA
VÂLoR Â EffiI,IHAR PoR
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8000 8002 10.302.1014.2.852 3.3.90.30.00 R$ 549,42 (Residência)

cLÁusuLA DÉclMA QUINTA - OA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos que vier a
sofrer ô conkatante, ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos,
independenlemente de oukas mminações contratuais ou legais a que estiver suieitai não excluindo, ou reduzindo esta
responsabilidade. a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratanle. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXIA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES - A quantidade inicialmente contratada poderá ser
acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágraÍo primeiro do artigo 65 da Lei nô 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SÉTlMA. DAS ALTERACÔES - As alterações, porvenlura necessárias, ao bom, e fiel cumpriinento do
objeto deste Conkato seráo efetivadas na íorma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo Aditivo.

cúusulA DÉclMA olTAvA - oo FoRo - o Íoro do presente contrato será o da comarca de GravatrPE, excluido
qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam resente Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só efeito legal,

na presença das testemun também assinam.

flm
c F N" 353.431 34

Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Celso Cavalcanti do Nascimento DISTRIBUI
ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI M

CONTRATAOA

TESTEMUNHAS:

C
ME:

:lo2- esp ya\-62
C PF: 965.1,í3 34-g
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