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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGAO ELETRONICO N" ()()5/2022

PRocESSo LtctrATóRro N" 006/2022

CONTRATO FMS N.O.25512022, Q.UE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA CRANDE E A EiíPRE§q J B OOS

SA'VIOS DISIR'BU'OORA DE ALIMENIOS ME, PARA OS FÍ'I'S QUE
sE ESPECIF|CÁ.

Ao 10 (primeiro) dia do mês de novembto de 2022, de um lado o FUNOO i,lUNlClPAL DE SAÚDE OE CHÃ GRANDE com

sede e foro em Pernambuco. localizada à Avenida Vinte de DezembÍo, '145 - Centro - Chã Grande - PE, insc,úa no

C.N.P.J./MF sob o no 08.625.167/000í.50, neste ato representado pelo seu Gestor e Sêcretário de Saúde Sr. Jairo Amorim

Paiva, BrasileiÍo, Casado, Comerciante, nomeado poÍ meio da Portaria N" 285/2017 datada em 0110812017, portador da

Carteira de ldentidade N" 1 .826.81ZSSPi PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuição que lhe confere o oR|G|NAL,
neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa J B dos Santos Dbtribuidora de Alimentos ME,

inscrita no CNPJ sob o n' 36.369.954000'1.13. estâbelecida à Avenida São José, gNo - Box 13 - l\íercado Público - Manoel

Simóes Baóosa - Chã Grande - PE, CEP: 55.636-000, neste ato representada por seu representante legal, Sr. JeÍferson

Barbosa dos Santos, portadora da Carteira Naüonal de HabilitaÉo n" 05740249200, expedida pelo Departamenlo Estadual

de Trânsito de Pemambuco. CPF n' 095.466.394-27, doravante denominada CONTRATAoA, pacluam o presente Contrato,

cuja celebrâção é deconente do Proc$so Licitatôrio no 006/2022 - Pregão EletÍônico no 00512022 - Ata dê Rêgbtro de
Preços Fttls n" 01112022 - doravante denominado PROCESSO e que se regeÍá pela Lei Federal no 8.666 de 2'1 de junho de

1993. e modificaçoes subsequentes: pelos teÍmos da proposta vencedora, parte integrante deste contratoi pelo estabelecido

no Edital e seus anexos, pelos preceitos dê direito públim, aplicando-s+lhes supletivamente, os principios da Teoria Geral

dos Contratos e as disposiçôes de direito privado; atendidâs as cláusulas, e condi@s que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRI EIRA - DO OBJETO - Fomecimento paÍcelado de gêneros alimentícios destinados a Residência
ÍeraÉuÍca, Centro de AtenÉo Psicossocial- CAPS, Hospital GeralAlfÍedo Alves de Lima e Unidades de Saúde da Familia -
USF, conÍorme especifica@s e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste conkato independentê de

transcrição.

Parágrafo PÍimeiro . O presente Contrato não poderá ser obieto de cessâo ou transferência, no todo ou em pârtê.

CúUSULA SEGUNOA . DA FINALIOADE - O objeto deste ContÍato destina-se ao desenvolvimento dâs atiüdades normais

do Fundo l\,lunicipal de Saúde. através da Residência Terapêutica, CAPS e Hospital Geral Alfredo Alves de Lima.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorârá até 31 dê dezembro de 2022, contados a parlir de suâ
assinatura. podendo ser pronogado, nos termos da legislaÉo pertinente.

cúusulA QUARTA - OO VÂIOR E COtlDlCÔES DE PAGATIENTO - Atribui-se a esse Conkato o valorde Rl15.235,85
(Quinze mil, duzentG e trinta e cinco Íêais e oitenta ê cinco centavos) Íeferente ao valor total do objeto previsto na
Cláusula Primeira, para a totalidade do periodo mencionado na Cláusula Terceira, conÍorme detalhamento a seguir:
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Parágrafo Primeiro. Os pagamentos serão eletuados mediante crédito em mnta mnente da contratada, por ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a mntar do recebimento detiniüvo, quando mântidas as mesmas condiçoes
iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qualtenha mncorrido à contratada.

PaÍágraÍo Sêgundo. Os pagamentos serão realizados integralmente, em mnespondência mm os pÍodutos eíetivamente
entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada nâ Tesouraria do Fundo Municipal de
Saúde de Chá Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n' 101, Centro, Chã GranddPE.

Parágrafo Quarto . Por ocasião do pagamento a mnúatada deverá apÍesentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando Íegularidade com o FGTS;
b) CeÍtidáo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da União e INSS, expedida pela

Sêcretaria da Receita Federaldo Brasil;
c) CeÍtidão Negativa dê Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Jusüçâ do TÍabalho, comprovando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade mm as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede dacontratada.

ParágraÍo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal devidamênte
preenchida e indicaÉo do banm, agência e mnta bancária dâ empresa que receberá o valor do objeto.

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

Parágrafo Sétimo. Nenhum pâgamento seÍá efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidaÉo qualquêr obrigaçào.
Esse Íato não será geradoÍ de direito a reajustamento de preços ou à âtualizaÉo monetaria.
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ParágÍafo Oitâvo. A nota Íiscal que íor apresentada mm eÍTo, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o
pagamento, será devolvida à contÍatada, para coÍreção e nesse caso o prazo previsto no parágÍaÍo primeiro será

interÍompido. A contagem do prazo previsto para pagamento seíá iniciada a paÍlir da respecliva regularizaçá).

Parágrafo Nono . Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à mntratada náo gerarão direito a qualqueÍ atualização.

Parágrafo Décimo. A adjudicâtária não poderá apresentar nota liscal/IatuÍa com CNPJ/MF diverso do regisfado no

Contrato.

ParágraÍo Décimo PÍimeiro - DeveÍão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete, embalâgem e todos

ê quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fscâis, comerciais ou de qualquer outra natureza

resultantes da execuÇão do contrato.

cLÁusuLA aulNTA - oA ATUALIZACÃo Í{oNETÁR|A . oconendo atraso no pagamento, e desde que paÍa tânto, a

contratada nào tenha conmrÍido de alguma íorma; haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela

variação acumulada do IPCfuIBGE ocrnida entÍe a data final preüsta para o pagamento e a data de sua efetiva Íealização.

CúUSULA SEXTA . OO REAJUSTE - NãO SETA CONCEdidO reajuste ou coÍreÉo monetária ao valor do ContÍato

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

imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.6ô6/93 mediante píovocação da contratada,

cuia pretensâo deverá estaÍ suficientemente comprovada através de doülmento(s).

CúUSULA SETtilrA - 0A EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os Gêneros adquiridos deverão ser entregues no

Fundo Municipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de Dezembro, n" 145, Centro, Chã GÍande/PE, ocasião em que será
procedida a conferência dos gêneros entregues, e a veriÍicação se estão de a@rdo com as caracteristicas e quantitativos

descritos na ordem deFomecimento.

ParágraÍo PÍimeiro: 0s gêneros alimenticios deveÍà) ser entregues em atê 03 (tÍês) dias úteis, e do recebimênto da ordem
de fomecimento, emitidâ pelo Departamento responsável do Fundo l\,lunicipal de Saúde, no horário dê 0Eh00min as
l3h00min.

ParágraÍo Terceiro: 0 prazo de validade dos produtos, não poderá ser inlerior a 06 (seis) meses contados a partir da data de
entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de íomêcimento emitida pelo Departamento e Resposável do Fundo
Municipalde Saúde.

ParágraÍo QuaÍto: O trânsporte, caÍga e a descarga dos gêneros conerâo poÍ conta da Contratada, sem qualquer qlsto
adicional solicitado posteriormente ao Municipio ou ao Fundo Municipal de Saúde.

ParágÍaÍo Quinto: O recebimento provisório ou deíinitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da inconeta execuÉo docontrato.

Parágrafo Serto: A Conbatada ficará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por ne) atender à espedfic€Éo do
Anexo lli ordem de Fornecimento, sem que isto acanete qualquer ônus à administração ou importe na releváncia das sançoes
prêvistâs na legislaçâo vigente. O prazo para êntrêga do(s) novo(s) produto(3) sêrá de até 48 (quarênta ê oito) horas
corridas, a contar da notíicação à contratada, às suaE cu3ta3, sem preiuízo da aplicação daspênalidades.

ParágraÍo Sétimo: Os materiais serâo recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do fornecedor
beneficiário os padrÕês adequados de segurança e qualidade, câbendelhe sanar quaisquer irregularidades detecladas
quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Oitavo: 0s gêneros alimenticios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação dê
alimentos mm caracteristica de cada produto. Os produtos alimenticios fomecidos deverão atender ao disposto na legislaçâo

Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidos deÍlnitivamente aÉs a verificaçáo da qualidade e quânüdade dos produtos

e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável.
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de alimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde (MS), bem como

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para frns do mntrole de qualidade da alimentação.

Parágrafo Nono - Será designado o servidor Jairo Amorim Paiva, i/atricula 494434, Secretário l\,lunicipal de Saúde, como

GESTOR D0 CONTRATo e o servidor Renato Joáo dos Santos, [,latÍio]la 3446'11, DiÍetor de Administração Hospitalar,

como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçáo da entrega dos produtos, anotando em

registro prôprio todas as oconências relacionadas à execução e deteÍminaçâo, tudo o que for necessário à regularização de

Íalhas ou deíeitos observados na execugão do Contrato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCO NTRATACÃO - A subcontrataçáo depende de autorizaÉo prévia da Contratante, a quem

incumbe avaliar se a subcontratagão cumpre os requisitos de qualifcação técnica, além da Íegularidade fiscâl e kabalhista

necessários à execuÉo do obieto.

Parágrafo Primêiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,

poderá subcontratar paíte do obieto deste têrmo de refeÍência. até o limite máximo de 30%, com pÉvia autorizaçáo do Fundo

Municipalde Sâúde.

ParágÍaÍo Sêgundo - Em qualquer hipotese de subcontratação, peÍmânece a responsabilidade integral da Contratada pela

perfeita execuçâo mnkatual, cabendo-lhe realizar a supeÍvisão e crordenação das atividades da subcontrataÉo, bem como

responder peÍante a Contratante pelo Íigoroso cumpÍimento das obrigâçoes contratuais conespondentes ao objeto da

su bcontrataçâo.

cúusulA NoNA - DAS OBRIGACÓES 0A CONTRATADA - E responsabilidade da CONTRATADA a execuÉo ob,eto

contratual em estrêita observância da legislâção vigente para mntrataçoes públicas, as especificaçoes técnicas contidas no

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

a) Fornecer o objeto no pÍazo e na íorma de entrega estabdecidos no Temo de Referência e na proposta, com
indicaçoes referentes à marca/íabÍicantê, íicando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como às prescri@es

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

b) MânteÊse, durante toda a vigência e execuÉo do conhato, em compatibilidade com âs obÍigaçoês assumidas,
com âs condições de habilitação e qualifcação exigdas no Termo deReíerênciat

c) Atender ao chamado e/ou à correção do defeito dentm do prazo estabelecido neste instrumento. A Não realização
dentÍo do prazo, a ContÍatada estaÍá sujeita à multa estabelecida noconfato;
d) Aceitar, nas mesmas condiçôes de sua proposta, os acÍéscimos ou supressões do íomecimento ora contÍatado,
que porventura se fizerem necessários, a cÍitério da Conkáantel
e) Assumú integral responsabilidade sobre eíravios ou danos oconidos no transporte dos objetos, qualquer que seja
sua causa:

0 Comunicar, por escrito, à Conkatante, qualquer Íato extraordinário ou anormal que ocorrer no fomecimento do
obFlo contratado:
g) Arcar com todas as despesas deconentes de uma eventual substituiçâo do objeto, em caso de reposiçáo do
mêsm0:
h) Prestar êsclarecimêntos ao Contratânte. quando solicitado, no que for reÍerênte à entrega e a quaisqueí
ocorrêncras relagonadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais câusados à mntratante ou a terceiros no Íomecimento
ora alustado. não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalizaçáo ou a@mpanhamento realizad..r pela
Contratante.
j) Assumir Íesponsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciáÍios e obrigaçoes sociais previstos na
legislaÉo social e tÍabalhista em vigor. obrigando-se a saldálos na êpoca própÍia, vez que os sêus êmpregados não
manterão nenhum vinculo empregaticio com o MUNlClPl0.
k) Responsabilizar-se por todos os encargos Ílscáis e comerciais resultantes deíacontratação.
l) Responsabilizarse p€lo Íransporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao
Íomecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino, b€m mmo cumprir, as normas
adequadas relativas ao transporte do píoduto objeto do presente termo;
m) Entregar o pÍoduto acondicionado de forma adequadê garantindo suâ integridade fisica;
n) Responsabilizar-s€ por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em deconência de desotmprimento
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de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou regulamento, por suâ parte;

o) observar rigomsamente todas as especifica@s gerais, que originou esta contratação e de sua proposta;

p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritóÍio ou frrma para contato e intermediaÉo junto à

contratante.

CúUSULA DÉcttúA - DAS oBRtcACóES Do CoNTRATANTE - São obrig@s do Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande/PE:

a) Recêber o objeto nas condiFes estabelecidâs neste Contrato;

b) Veriflcar a conformidadê dos bens recebidos com as especificaçoes constantes no Termo de Referênciâ ê da

proposta para fins de aceitaÉo e recebimento definitivoi

c) Comunicar à Contratada, poÍ escÍito, sobre impêrfeiÉes, falhas ou inegulariddes verificadas no objeto Íomecido
para que seja substituido, reparado ou conigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumpÍimento das obrigaçoes da Contratada através de servidor responsável designado;

e) Eletuar o pagamento à ContÍatada no valor @nespondente ao Íomecimento do objeto, no prazo e Íorma

estabelecidos nestê Conkato:

0 Foínecer atestado de capacidade técnica quando solicitâdo, desde que atendidas às obrig@s contratuais;

g) A Administraçâo não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada coÍn terceiros, ainda
que vinculadas à execuÇâo do mntrato, bem como poÍ qualquer dano causado a terceiÍos em de@Írência de ato da

Contratada, de seus emprêgados, pÍepostos ousubordinados.

cúusuLA DÉclMA PRIME|RA - DAS PENAL|DAoES - com fundamento no Art. 7" da Lei Federal n .' 10.52012002,ficaá

impedido de licitar e contratar com a Administraçào Pública lVlunicipal. pelo prazo de até 5 (cinco) ânos, sem prquizo de multa

de até 30% (trinta por cênto), do valor estimado para ARP e demais cominaçoes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaÇáo falsa;

b) Ensejar o retardamento da execuÉo do objeto;

c) Falhar na execuÇão do contratol

d) Não assinar a Ata de Regisko de Preços ê Conkato no prazo estabelecido;

e) CompoÍtar-se de modo inidôneo;

0 Não mantiver a proposta;

g) Deixar de entÍegar documentaçáo exigida no certame;

h) Cometer íraude fiscal:
i) FizeÍ declaraÉo íalsa.

ParágraÍo Primêiro - Para condutas descritas nas alineas 
-a', 'd', 'e', 'f, 'g'l "h'e'i', seÍá aplicada mulla de no máximo

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

Parágrafo Segundo - O retardamento da execuçáo previsto na alinea.b', estará conÍigurado quando a Contratada:

a) DeixaÍ de iniciar, sem causa justificada, a execuÉo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data constante
na ordem de fornecimento:

b) Deixar de realizar, sem causa iustificada, as obdg@s definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 10
(dez) dias intercalados.

ParágÍafo Terceiro - SeÍá deduzido do valor da multa aplicada em razão de íalha na execução do contrato, de que tata a
alinea "C, o valor relativo às multas apiicadas em razão do Parágrafo Sexto.

Parágraío Quarto - A íalha na execllção do contrato preüsta no subitem'c" estará configurada quando a Contratada se
enquadrar em pelo menos uma das situaçles preüstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta cláusula, respeitada a
graduação de rnhaçoes conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (ünte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnÍracão PontG da lnfÍaÉo
1 2
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Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no ParágÍafo Quarto estará configurado quando a Contratada executaÍ atos

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

PaÍágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obngaÉes contratuais. a AdministÍação aplicará multas conforme a graduaçào

estabelecida nas tabelas seguinlês:

TABELA 2

TABELA 3

PARA OS ITENS A SEGUI DEIXAR DE

2 3

3 4

5

5 I
6 10

Grau Conespondência
1 0.2% sobre o valor da oÍdem de fomecimento a que se reíere o descumprimento da obrigação

2 0,4% sobre o valor da ordem de íomecimento a que se refere o descumprimento da obÍigaçâo

3 0,870 sobre o valor da ordem de foÍnecimento a que se refeÍe o desdmprimento da obrigaÉo
1 1,6% sobre o valoÍ da ordem de Íomecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão

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

6 4,0% sobre o valor da ordem de íornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação.

Itêm De3criçào Grau lncidência

1
Executar íomecimento incompleto, paliativo, proüsório como por caráter
permanente, ou deixar de proüdenciar recomposiÉo complementaÍ.

2 PoÍ OcoÍência

2
Fornecer informaçáo ÉrÍida de Íomecimento ou subsütuir material licitado poÍ

outro de qualidade iníerior.
2 Por oconência

3
Suspender ou intenompeÍ, salvo motivo de força maior ou caso foítuito, os

fomecimentos contratados.
6

Por dia e por taÍeÍa
designada

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

contrato.
5 Po( OcoÍÍência

5
Redsar a exeq.rção de Iomecimento deteÍminado pela Fiscalizaçáo, sem
motivo justificâdo. 5 Por oconência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que câuse dano Íisico,
lesão mrporal ou consequências letais.

Por Oconência

7
Retirar das dependências do ContÍatante quaisquer eqúipamentos ou materiais
de mnsumo previstos em confato, sem autorizaÉo prévia. 1

Por item

ocorrência
e por

Manter a documentação de habilitação atuâlizada. 1
omrÍenoa
Por itêm e por

I Cumprir hoÍário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FiscalizaÇão 1 Por 0mnência

10
CumpriÍ deteÍminaçáo da Fiscalização paÍa controle de acesso de seus
funcionários.

1 Por oconência

Cumprir determinaçao foÍmal ou instruÉo complementar da Fiscalizaçâ) 2

12

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nâo previstos nesta
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

3
Por item e por

oconência

'13 Entregar a garantia mntratual eventualmente exigida nos termos e prazos

estipulados.
1 Por dia

ParágraÍo Séümo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de licitar e
contÍataÍ estabelecida no Câput desta cláusula.

I

6

I

1'1 Por oconência
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Paíágrafo Oitavo - As inÍraçoes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corÍidos a contar da

aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mêsma infração, cabendo a aplicaçáo em dobm das multas

corÍespondentes, sem prejuizo da rescisâo contÍatual.

ParágraÍo Nono - Nenhuma penalidade seÍá aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penali4ade -

PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual n" 42.191i20'15 e no Decreto Estadual n" 44.948/2017.

ParágrâÍo Décimo - A critério da autondade competente, o valor da multa poderà ser descontado do pagamento a ser

eíetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo PrimeiÍo - Apos esgotados os meios de execuÉo direta da sanÉo de multa indicados no Par4Jrafo

Décimo acima, o confatado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da comunicação oÍicial.

ParágraÍo Décimo Sêgundo - Deconido o prazo previsto no Parágrafo Dédmo TeÍceiÍo, o contratante encaminhará a multâ
para cobrança judicial.

ParágraÍo Décimo TerceiÍo - A AdministraÉo poderá, em situa@s excepcionais devidamente motivadas, efetuar â

retenção cautelar do valor da multa antes da conclusào do procedimento administrativo.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃo - A inexecução total ou parcial do presente Contrato ensejará a sua
rescisão, mm as consequências mntÍatuais e as previstas em lei ouregulâmento.

PaÍágraÍo PÍimêiro - lnadimplemento imputável à conbatada - 0 contratante poderá rescindir administrativamente, o
presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 la Xll e XVll dâ Lei 8.666/93 sem que caiba à contratada direito a
qualquer indenizaÉo, sem pÍeJUizo das penalidades peÍtinentes em pmcesso âdministrativo regular.

Parágrafo Segundo - 0 presente Conkato podeÍá ser Íescindido consensualmente, mediante a ocorÍência da hipotese
prêvista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo TerceiÍo - O presente Contrato podeÍá 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.

ParágraÍo QuaÍto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da lêgislaçâo pÍocessual vigente. Artigo
79, lll da Lei8.ô66193.

Parágrafo Quinto - Quando a rescisâo oconer com íundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8,666/93, sem que
haia culpa da contratada será esta ressarcida dos prguizos regularmente comprovados que houver sofrido. Artigo 79
parágraío ? da 1ei8.666i93.

ParágraÍo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escÍita e Íundamentada. Aíigo 79
parágraío 1o da Lei 8.666/93.

cúusuLA oÉclrrA TERCEIRA - DAs DESPESAS DO CONTRATO - Coostituirá encargo exctusivo da contratada o
pagamento de tÍibutos, tariras e despesas deconentes da exect{áo do objeto deste Conkato.

Parágrafo Unico: Serâo da mntÍatada todas as despesas decoÍrentes de encargos trabâlhistas, previdenciários, Íiscais e
mmerciais, decorÍentes da execuçâ) do Contrato. Artigo 7'1 da 1ei8.666i93.

cúusuLÂ DÉcltrA QUARTA - OOS RECURSOS ORCAIiENTÁRpS- As despesâs demnentes deste conbato conerão
por mnta dos recursos a seguir especificados:

UNIDAoE OiçA,.EilÍÂRA

8000

8000
8002
8002

10.302.1014.2.852
10 .302.1014 .2.852

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

R$ 10.409,65 (Hospital)

R$ 2.084,85 (Caps)
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cúusulA DÉct A OUTNTA - DA RESPotlsABlLloÂoE clvlL - A contratada responderá por perdas e danos que üer a

sofrer o mntÍatante, ou tercerros, em razâo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contÍatada ou de seus prepostos,

independentemente de outras mminações contratuais ou legais a que estiver sújeita; não exduindo, ou reduzjndo esta

responsabilidade, a ÍiscalizaÉo ou o acompânhamento pêlo mnkatante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cúusuLA oÉctMA sExÍA. DOS AcRÉsctrros E suPREssÔES-A quantidade inicialmente conratada podr á ser
acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do aÍtigo 65 da Lei n" 8.666/93.

CúUSULA DÉClirA §ÉTlÍúA . DAS ALTERACÔES - As alteraçoes, poÍvenlura necessáÍias, ao bom, e íiel cumprimento do

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

CúUSULA DÉClÍrlA OITAVA - DO FORO - O foro do presente Contrato será o da mmarca de Gravatá/PE, excluido
qualquer outro.

E, por estarem justos, os, lirmam o Contrato em quatro vias de igualteor, e paÍa um so efeito legal,

na presença das testemu que têmbém âssin

r
Rttte+» d) wrà\__

E:

>-oÕ 65e.!e\ -6e

Jefferson Barbosa dos Santos
DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

ME

CONTRATADA

CPF:
'063.153.v 9/'ç1

N" 353.4:}í

o lrunicipaldê Saúde
CONTRATANTE

ir\_/

TESTEMUNHAS:

J

l, b
N

u
M

8000 8002 10 .302.1014 .2.852 crR$ 2.741 353.3.so.3o.oq l
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