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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÃO ELETRÔNEO N" ()O5I2O22

PRocEsso LrcrrATóRro N" 006/2022

CONTRÁTO FMS ," 27212022, OUE EA'ÍRE SI CELEBRAIT O FUNDO

MUNICIPAL DÊ SAÚOE DE CHÀ GRANDE E A ETIPRESA REÍVÁIO JOSÊ
BEZRRRA DE PAULÁ ME, PÁRÁ OS F'I'S QUE SE ESPECIFICA.

Ao 1" (pÍimeiÍo) dia do mês de dezembro de 2022, de um lado o FUNDO mUltCtpll Oe SIÚOE OE CHÁ GRAI{DE mm sede e foro em

Pernambuco, lccalizado à Avenidâ Vinle de Dezembro, 145 - Centro - Châ Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n" 08.625.í6710001-

í), neste ato repÍesentado pelo seu Gestor e Secrelário de Saúde Sr. JaiÍo AmoÍim Paiva, 8Íasileiro, Casado, Comercianle, nomeado por

meio da Portaria No 285/2017 datada em 01i08/2017, porlador da Carteira de ldentidade N" 1.826,81ZSSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no

uso da aÍibuição que lhe conferê o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Renato Jo3é BezeÍÍa
dê Paula ilE, inscritâ no CNPJ sob o n' 21.693.051,0001-í6, estabelecida Rua Machados, no 87 - Lot. Eng. GuaÍarapes - Marcos FÍeiÍe -
Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54.368-220, nesle ato representada por seu representante legal, Sr. Renato José Bezerra de Paula,
poíadoÍ da Carteira de ldentidade N" 6.418.282, expeoida pelâ Secretaria de DeÍesa Social do Estado de Pernâmbuco, CPFiMF N"

011.635.934-00, doÍavanle denominada CONTRAÍADA, pactuam o presenle Contrato, cuia celebraçáo é decorrente do Proce3so
LicitatóÍio no 006/2022 - Prêgão Eletrônico n' 005/2022 - Ata dê RêgistÍo de PÍêços FlíS í1" 01?i20Ul - doravante denominado

PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n" 8.666 de 21 oe junho de 1993, e modificaÉes subsequentesi pelos termos da proposta

vencedora, parte integrante deste contralot pelo esrabelecido no Edilal e seus anexos, pelos preceitos de diÍeito públim, aplicando-sêlhes
supletlvamente, os princípios da Teoria Geral dos Conlratos e as drsposiçoes de direilo privado; atendidas as clàusulas, e mndiçóes que se
enunciam a seguir:

CúUSULA PRIÍúEIRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de gêneÍG alimentício3 destinados a Residência Terapêutica, Centro
de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Geral AlÍÍedo Alves de Lima e Unidades de Saúde da Famllia - USF, mníorme especillcaçôes e
quantidades indicadâs no Anexo ll, parle integrânte deste mntrato independente de trânscÍição.

Parágraío PÍlmeko . 0 presente ContÍato nâo poderá ser obieto de cessão ou transferência, no todo ou em paíe

cúu§ulA SEGUNDA. 0A FIIIALIDADE - O objeto deste Contíato destina-se ao desenyolvimento das atividades normais do Fundo
Municipel de Saúde, através da Residênciâ ÍeraÉuticâ, CAPS e Hospital GerâlAlfÍedo Alves de Lima.

CúUSULA ÍERCEIRA - OO PRÁZO - O pÍesenle ContÍato vigoÍará até 31 de dêzêmbro de 2022, contados a partir de sua assinatura,
podendo ser proÍÍogado, nos termos da legislaÉo pertinente.

cúusuLA QUARTA - DO VALOR E CONDICÔES DE PAGA ENÍO - Alribui-se a esse Conrralo o valor de Rt 11.938,80 (Onze mil,
novecêntos e tÍintâ e oito Íeai6 e oitenla centâvo!) reíerenlg ao valor tolal do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a lotalidade do
p€Íiodo mencionado na Cláusula Teíc€ira, confoíme detalhameÍrlo aseguir:

ITEM - EXCLUSUO PÂRA MICROEI.!PRESÁS E EIPRESAS OE PEOUENO PORTE lllda 1ei123J2006

AÂRoA PÂRBOUZIm 0pO í) - PÍá-coado, constlui& d€
gÍàos inteios, cofi boí dê umidâdê màimâ dê 15%, não
preisa lavaí, ,s€nb dô sujid#es e maloíiâis eslranhc,
Embdâq€m pnmàÍie Tipo olôlicâ lranspí6nt6 e í€sisl€niG
Deleído âpGsent pêso liquijo d6 1 lg. EÍ,bdâgeíl
se.undàíiâ TDo pl6traa Ébçâda adeqiJedâ á
emprlhamenb íecoírEndado l&íâdâ e idenlficdâ com o
nome dâ emBesa, Íêsistenle a danG duÍent6 o kânspoí1ê e

âíÍtezendlleno, gíântí& â inboÍúâde do píodut duãlle
lodo o seu p€ricdo dê vdÉâdê ê coírtêndo. ío lnàimo 3J kO

de peso liqúrdo CoÍn denüfÉâ{tr do píodulo, mârcâ do
íebncanle. regisfo do MlnislóÍio da AgriculluÍa, valdads
minima de 180 dias (6 m€s6s) a partjr dá dala de entíegâ do
pldulo Coírtdmâ Rêsolwb RoC N0 271 (22092005).
!'êroio de Enfaga: Dêv6rào sêr lechaóos, em peíbrtõ
condlrê§ fis'cô ê hilÉnii+s€nit i6 e em conloÍmidaóe com

o Código BíaslorÍo de Íránsilo. DeveÍào ainda, possut liceíiçâ
especifca paá lÍanspoÍte de âlincnhs, emitido pêlo org& dê
vrgilària sanitâia m{niripal ou êslâdual. A cábinâ do conduloí

deleÍá s€í isdâdâ dâ *eâ en que côíléri 06 eliíÉít6 pâre â
ôntaêgâ, N& süá p€ímiüdo o tanspone d€ quáqueÍ oulro

rcduto junlo d gàr€ro aliíÉnlicio, ê ândã dô áií]ênbs qu6
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côí1stluido dê Srbs inlgir6 e sedios. com too. de um6ad3
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plõtaa fanspdente e rosislonle. Delendo apíesentar peso
lrqüido de 1 kg Embd4€m sêclrtaia: Tipo pliblica
íeíoíçeda, dêqudá â emprlhanonto Í€coírEnddo lõrda ê
idêntifcda com o noíE da empíesâ, Íesislenb a dano6
durálo o tânspoíle ê arÍBzôoâÍr€ílo, gÍântndo â
inlegidâdê do pÍoduto duÍanle lodo o s6u pôÍiodo de vâlidadô
e contendo m márimo 10 kg dê pêso liquido. Rotulagemr Co.n
denlifc4lo do produlic, mdca do ÍabÍicante, Íegisko do
Minisério da Agiculluía, vdirdo miflima de 180 dies {6
ÍE§ês) e priií de dâlâ d€ efit€ga do pÍodúto. Confoí,nê
Resdoçlo Anvisa CNNPA M 12II8. Vêiculos de Entrega
DeveÍão ser fuchadG. êín peê46 cond'@ Írsi;6 e
higêni+sânilii6 e em coníoímrdd€ cofi o Cód(p Bí6ilêio
de TÍàsilo. Deverão andâ, possun hcençâ específcâ paa
raspoÍb de dim€nhs. emiüdo pêlo óígâo de vigilàda
sêÍrilriâ municipd ou êslâdúal. Â calin6 do coídukÍ dê!êíá
seí isoladâ da ,êâ êm quê coíÍém 06 diíErlo6 paâ a
eflfwa Nà seíà p6ímilido o lrâíspoíle de qldquer outD
podulo junlo ao gôn€ro diírEnlicio, ô âiÍúe, de di,Ír€fllc qls
lossibilitem albÍA& nas Ée1êrlsli:âs do oÍodub íoÍteido.
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FEUÃO TIPO PRETO Opo l)- F.iiào pÍeto, flovo, consüluido
de grãos iíteios o sedio§, com lêor d9 umidade mrima de
15%, isenlo d6 mdeÍid bíÍoso, lliirjâd€s a mistuÉ dê cufô
vdi€dades ê espéci,s Embreq6m poÍrÉiâ Tipo plástca
falspaenle e Í€§isbnb. D6rêndo aprgsênta pêso lhuklô ds
1 kg. Embdagêm s*undá.ia: Tipo plêlr€ íeb.çêd.,
daqudâ âo aí{Íliargolo ÍEcomendado, lerada e
idenüfcda coín o noín6 da dnFlia, í€sisleíb a daDs
duranb o lenspoíie e amâzdldnenlo grantindo a
inEgÍidâde do píodúb durantê todo o sgl periodo de vdijâde
e conteído, m mâiÍÍD 10 k! dô pe6o,iquido. Rotulao€n: Com
ij€í'|,Ír4lo do píoduto macâ do ,àíicanle, legisfD do
Minsléíio dá &Íioiturâ. validde minima de 180 dias (6
íEs€s) a pítir de date dê onroga do píodub. CoiíoÍÍ16
Resolução Anvsâ CNNPA N0 1278 Veiculos de Entega:
Devêíà sêí bcnados êr" peÍíBltas conú@ Ísrcas e
higii,nico-sánit&ies o êm conformidade coín o Código 8Í6il€io
d6 Trâísito D€v6ráo 6indâ, possuiÍ licença especlicâ para

lÉnspoítê de aliolênhs êmilido pelo C{gão de vigilrrcia
salilàia mlnbipal ou ê§lâduâI. A cebine do condlbí d6!Bíá
sêr isolâda da árca om qu6 conÉm os âlim6nlos pârâ â
ênfega. Nà seÍá pemilx,o o líanspoíla dê qudquêr ouüo
píDdub iunlo e gàêío ãifironliclo o dúa, dê dinentos que

,ocsrtliBl dEíalo n6 ce&lêíisli:e do oíodub furnecido.

Kg
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rÂcARRIo D€ sÊrcu TPo EsP^Gt ETE - Fino, ripo
espagueE de sedine ou sêírola Seín pe6eíça de ihseb§
ou impúíêzas E hrEih coín tuno. vilrninâdo. EmbdaS€m

FrmSa Tipo dâlicr tglspâíanl6 ê r6aasbnlê. D€v6nÍb
âpíEsêntã p€so lhúid,o d€ 500q Embaleg6m seuÍú'ie Íipo
pláslhâ Éío.fádâ, âd€quadâ & emÊlh&rEnto Íec{írEnddo,
l&rdâ e idônt'ficâda @m o noít da emgresa, Íesislente a
dano6 duÍanb o lra,rsporlê ê ema6nan6nlq ge€nlindo e
intêgÍidedê do pbdub duíanlo lodo o seu pêíodo de validado
e contendo, no mâií10 10 k! dê peso liquido. Rolulegêm:
Devêíá sêÍ rolulâdo dê aordo com e Resolu@ RDC n' 93 dê
31/10/2000, AWISA. 0 produlo d6v6É leí vãidêde miniírâ dê
120 di6 da ddG de ootêga. VêrcUlos dê EnÍêgâ: Dêveíb sêí
lechadG em peíbilâs condk ês fisbes e higiénico-sâiità6
e em coíúonnrdaóo coín o Códúo Bíelleio de ÍàÉilo
De!êÉo ànde p6suiÍ licençâ especifica paa lranspoíte de
dimenlos, emitdo pêlo órcác d€ v€úàncja sedliiâ municipd
oú esldLrd A cdine do condulo. dêverá sêÍ isdâda dâ âee
eÍn que conlém 06 diíBnbs pra a êofeoa. Nà0 será
permifido o Íanspo(ê dê qualq06Í out! floduto junto &
gáneÍo âliírêíticio, e ainda, de diÍnentos que pGsibililem
dlêíaÇãô nes càelêrislicô do qodulo bmeido.

colt 5009
130 10 10 ,80 2.75

'10

fÁRGÂRltlA CoI SÂI - Poduzidâ excfusivaÍenle de
goduÍâ v€gêtâ|, lipidio dê 6ü%. Com adição de sal.
Embdagem: Em pot€s de polipopileno coín l&íe de papel

ãluminizado ente ã lampa e o pole. Resislenles e que
gaÍanlam a iflleqÍijde do pÍodulo alé o consumo Contedo
250 g. Rolulagefir Dev€íà mnler ôrlêínaientê 06 dados d6
idênt{câaÀ ê p.o.€dànciâ. inírmação nuÍrcional. iúreÍD do
lole dala de vdidade, quanlidade do /odllo e nÜmero do
íegrsüo. O píodulo deverâ apíêsânl valdede miniína de 06
(seis) mes€s a pílÍ da dala dê enÍega na unúaóe
requisúnE Veiculo6 de Erüega: oeveÍà ser êchdG, em

fífeilas condlres tisE6 e hhrénicosaíitáíiõ e êín
coíÍoímidâdê côín o Codigo 8r6ilêim de TÍhsilo. Deveíà
ahdâ. oossuiÍ licenca êsoêciíce o a tÍansDoÍle de ali.r,enlc

Unldrd.
com 2$g Clâybon 120 08 05 t33 280 372.11)
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FIJNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

eínitjdo pelo ôígáo d6 vrgiláíLia saril&ia municipd ou 6stadud.
A cabrn6 do coíldulq d€voíá seí isdede dâ ,Bá êm quê

coo&n os di,ÍÉíb6 pae a enlÍege. Ná sâ-á poÍmibdo o
rar§poíte de qudqus ouno Fodulo iunlo e gên€ío
diÍEílicio, e aíúa, dê diípnbo que possibílib.n dbíação
nâs cd&leÍisti(:õ Ô goduto híneüo.

53

CÂRtlE BOVlll SrúGÂI)Â (Cfl RoUE) Carne sea
bovifle, limpâ. sêm oelos, s€m pele. pouca goíduía, s6m
pelancâs, 1sânte & subGlancias e§lÍanhas ao píodulo, que

sejai imp.ópÍias ao consuÍb e que dlêíefi suas
cirÍ:ÉlêÍislic6 naluràs (íisbõ, quimic6 e oqgloéptc6)
lnspecionada pelo MinistêÍio da AgíicultuÍa, PecuáÍia e
Ab6leciÍnonto - MAPA. Embalâgom pimria: A.ondicionada
em embdag€m d8bca âBoFiâda, âlôxicâ trâísperônle,
limpa, Íesisbnt6 ê inviolàal. Com peso Írédio de 5 k0 câda
peça. embalde e v&uo. Embdâoem s€aundária: Â.oÍDdada
êm câir6 dê p4elà0 tolalüado 30 k0 em peílbil6 cordiF€s
esüutuÍâis pádrfiizdá§ e hcÍd6. Rotulagêm: A êmMe06m
deveÍâ mnleí eí€rírynênts 6 dros de idontiÍrcaçáo,

Êoc€deíErâ. oâra dê VrÉde. rnÍDÍmaÉ€s nuúrôIâs.
nrlín€ío dê lole, quentdde do píodulo, númeío üo Íegistro do
Miniséíio da &Íicultu.â. SIF/D|PoA e caÍimbo ds insp€{ào do
SlF. Dev6rá âpíêsôntár vâliledê minima de 30 dias a partr da
dala de €ntrega na unidedê r€quisitânte. Vehulos de Eitega:
Vêiculo em canoc€Íia l€aha&, isotéÍmicâ ê higiêniráda.
Apíêsonbndo c€rtficdo de V.sloíia. enúido no aunicrpro ou
eslado, expedido pela rcsp€ctjvã auloridãdê seniláÍiá, em
atendimenlo à 16i6.437,?7 e o D&reto Estadud n'20.786. de
100813€, a Côdbo SániláÍio do Eslado de Pema'nbuco - Ân.
275c&!1. §1' e M 277 e Poítxiã CVS-15. de 07/1101

Kg au4u 50 0 í) 28,75
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crRxE Bovlx lob^ - Podub rêín 6!0. a!ín no Íàiírb
39ú de ágüa t0* do goíúura ê sân aponefl!§ês. Ca píó0íia,
v€rllElho esc!ío opeo, câe1êíisli! dê Fodr]b coogddo,
SeÍn maírhas esvêrdêâd6, ou qudsquer cuelerisljc6 qu€
inviâtilizê o consuÍno humano. oewrá s€gui as êsp€cificqiê6
da lnsru(lo lloím&va n' 83 d€ 21111/2003, do ttÁPA.
Embalagem pímàia: lmodialanentô Íêdizda âpô6 a
íbâoêm, dêvondo cda tubetê s€í dê d&lico r8sist6ntê 6
âdequdo pââ 0 píodulo. Com peso lhuido do 5009
Embdagem s€cundria: D6veÍá ser em caixa d6 p@lão
íefoçedr, d€quda âo êíndlharEnlo íBcoírEndâdo, leíeda ô
ilent'ficdâ com o oornê de €ínpr6se, r6§isbnb a dano§
duíáÍ1b o faôspoilo ê -Íná26nlll6nto, 9*eli,úo a
inbgIird€ do píodulo duraü lodo o s€u pariodo dê vridad6
SÃi cülsdeÍda mpíôFiá e s{á ,êcusdâ a ànbdao€m
debíuosâ ou indêqúda q(ê oxponha o 9í!dub à
cont in4áo 6/ou dêldiÍ4à. Ro{ulâgem: oevêrá $Í
otulâdo de &oído com â Porlara n' 371 de M,09/97 do
ti,tÂPA, Resolu.Éo RDC d 359 & 2312m3 dâ AiíVlSrVlrS,
R€§olução RDC í' 360 do 23/122003 dâ ANVISA /MS ê
Resoluç& RDC ô' 259 d€ 20/092002 da AflVlS,UMS.
Constando: ld€ntiícaçáo do píldub, noílê e ênd6rêçp do
fâbÍicânE li6lâ de inorsdienl€s, co0teudos liquidos, date d6
íâbíi=a,ão, dete ó6 rdrlado ou praro Ínâimo paía consuÍno,
nÚlllero do lob ê inío.maç& nuticioná. Vebúlo6 de Enlregá:
Vêbrlo em csÍeêíia Íeahada. lsôt*Ír€ e higisnrzadâ.
Apí€s€.lendo C€íifrcdo dê \4slúrâ, €íniüdo í!c munblÊb ou
estado, erpedijo têlâ íêspectivâ âutorirade sóilána em
dmdime0to à Lêi 6 437n7 e o D6cÍelo Esladuat n' 20.786. d6
10,0&§8. e Codigo Saíilàio to Eslado de Pemínbuco - An
275câpúr, §1"êAí 2n e Ponria CaS -15. dê 07/1181.

Kg 10 {0 10 60 15 06 903.60

CÂRNE OE 
^VE 

- FRrtCO GOXA E SOBRECoXA) .

Congetdo, tl6 qualqueÍ subslânch coí{arinallê que posse

âlleraÍ ou encobír al$rma dlêÍ8çáo, 6pêcto píópõo, nâo
anolecido, e n6m p69âjco, cor pópíiâ sdn maírhâs
esveÍdedô, cheio e saboí prô9ri(rs com ausêíciâ dê
sujidades, paÍâsiles ê hrvas Embalagem primáÍiâ Plástico
lmpo n& vlrdo, r6sistanlê, que g*ânlâ â iírtêgíiládo do
píodulo âlê o mofiÉnlo (b consumo. Conlendo cora e
sohíecora ou peilo dê íren9o. Êmàdâoêm sêcúndàâi Caxa
lâcÍda Rolula0emr oeveÍá conleí eneín nentê 06 ddos d6
kientfr2Çáo. píocedénciâ htoímad€§ nuticiofl eis, núm6ío óô
lob quaüdado do prúúo. núfi€ÍD de rêgisúo no Minisléú
da Âgncullura, SIF/DIFúA e câimbo d€ inspêçào do SlF.
oeveÍá aFês€nlaí váidâdê miíimâ dê 30 r,iâs e pdli da dâlá
dê Íêcêbiíbnto do prcdulo. Veiculo6 de Entregar Voiculo em
caÍocena í6chedâ, lsoülímbâ ê higiênizâdâ. Aprês6ntâírdo
C€ílificado de Visloírâ, âmitdo no municipio o! êstado,
erpedido pela rosp€cüya aJloíidad6 saniláÍia, em âlêndimônlo
à le,6.fi7D7 ê o DocÍêto Estádual n' 20.786. de 10nBA8. a

Fla)go i5c 0 0 150 14.48 2172.ü55
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CodEo SeÍlâio do Estdo de PemaúlJco - M. 275 caÊrt
§1' e M. 2n ê Pdrria CvS -t 5, de 07/t ,tr1 .
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t"SlGUlçÂ CÀTBRES - Detumda. lipo cãàr6sâ,
pr6peâdâ coín cdne não misb, krrcinho e codirÍEnlos, com
aspêclo noamd, fÍÍÉ, s6m umijâde, não p€g4o6a, isenla de
gJjirad€s, paesitâs ê leva, trá4sê de um píodub seco,
íÍ€§ao, maluÉdo 6bu cuado e cozío. Embdag€Ínl
endicionâda êm sáco de pdk ileno, beÍn vedada. RotulegoÍnl
Aplrcâ-se o ReguldrÊnlo vigenle (Portaíia n' 371 , dê 0409Á7 -

R€gulamento Técnrco paíâ Rolulágom dê Aliíbnlos - Minisládo
dâ Agíiculturâ e do Abesl6imê01o, 8Íesil). TÉnsport6 Como
podulo dofumâdo, dêvê sêr tanspoílado em veiculos quo
lenham bâu isot&mico e dolado de unidade geíedora de Írio.
Mant€. 6m l@al sêco e íresco. Veiculo de enregal
ComeÍcidizaí êm lêmpêíatúa n& §upeÍioÍ a r26'C, deveÍáo
sor í6châdos. êín p€rleibs co{úiÉês íisi:âs e hrgiênk»
sâniláÍi6 e am confoímidad6 com o Códllo BrasileiÍo de
Tràsilo Dereíão âindâ, possuí licêíçá êarêcÍfica paa
lrírspo16 de diíbnL6, emitdo pêlo à!áo dê v0iláírciâ
srilâb muniipd ou estáduC. A cabiír6 do condubr dêv6rá
sor isoldâ da tee em quê coíltêín 6 dimgnlo§ ,râ a
entrêoa Nà s€râ pêímrlido o üãrspoílê de qudquer diÍo
pÍDduto junb e góoêío di,rÊíticb, e aiíúâ, óe dimenlo6 que

DossibliEn d&4à nô caelêíistiaâs do Díodub bíneciú

Kg CaÍê 10 0 0 40 15 20
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IORI DEL ' Tipo paâsli)e Ídoíçâdâ, dequdâ á
êmpilh*ÍÉnb ÍecoíEndado, lardâ e ilent'ficãe coín o
nome da emF€se, íêsislêíle â dâlos duaântê o úalsporb ê
tmá2ênayEnlo, gãanlindo a intêglijdê do pÍodulo durant6
lodo o s€u peÍiodo de vdidde ê contendo, no mâiÍrb 20 kg
do paso liquido. Cdn€ ,rEcanaanenle sepáíada de ave, cane
de íÍengo, águâ, anúo, píoblna de soja, sd. goldúa dê
ír,lgo, glbosá. ê.p*iàiá: piÍnenta brarca, rea(Édor de saboí:
glulanalo mfiossódico (lNS 621) estabilizante: polibslalo de
sódio (lNS 452i). a.li,oxidánlê: eritoblâsb de sódio ilNS 316),
coÍEeívanler nMlo de sódio (lNS 250) e ârom6 natuÍds d€l
coentÍo âlho, piÍrEnte pretâ 6 Êirbnla v€flnelha. AléÍgicc:
Côfitém 0envado6 dê Sojá Náo contém Glútâí. Som uso dê
Hoínônio, como €§lâbelêaa â Leglslqão 8íâsileua Veiculos
de enfoga: Vêiculo 6m cârc.êÍia fechada, |SoÍÉRMICA e
higiênizede. Atrr6êntando CERTIFICADo DE VISTORIA,
ômilido no munlcipro ou eslado expedrdo pela resp€cüvâ
eutoÍiiade sâniláÍia, em a6ndimenlo àtri 6$7m ê o
Decíelo Estdual n' m.786. de 10/0888, eo Cód€o §ânildo
do Eslâdo de Pemaniuco - Aí 275.apul §1'e An. 2r/ e
Poflana CVS -15, de 07/11/91.

Unld.d.
com 2X! Confia4á 02 02 0 0.1 860 34 40

SALSICIIÁ ' Sdsiche dê cãno dê ftângotoüna tpo hot dog,
congelâda, co.n no m&inb de 296 de ínido. Coín êpecto
cà&loíisko cor 9íópíú ssn menchas pad&êntas ol
esvôrdeadõ, odoí e sâoí Fóp.io, com diÉo Ce âgua ou gelo

m mâiíro (h 1096. Consdvqáo 0 a 5qC. Acondicúoada 6m
6írbCá0êm plàlic5 etrWiada, d&ica fa§píáte, limpa,
ítsblênb ê involàvê|. Píodulo pí4rio paa consuíno hrrmao
em cfibm*ladê coín a logsl4ão sariüirâ em vigoí A
ombdâgêír deleíâ conbí erbm ênle os ddos dê
kienüfcqão, píocêdênch, DATA 0E VAUoADE, iÍbímaFes
nulÍicronais. nüm€ío óe lole, qúatdâde ú flodub, númeío do
Égisro do Minrsltio da &Íicult Ía, SIF/DIPOA e caimbo de
rnspêçào oo SlF. Veiculo6 de Enüoga Vei:ulo em ca.í@íiá
l*hádâ, isot&mica e higienizâde. ApíeseÍiado Cêídf.âdo d€
visloria, êmilido no municíÍÍo ou estado, expedido p€lâ

Gspêa1ive auhndâde sanilána, e,n elendimedo â Ler ô.1l37ln
6 o D6cÍ6to Eslâduâl n'20.7m, de 10D8,€8. ao Código
Sáírilário do Estado de PeÍnanbuco - Arl. 275 carl, §1' e An.
277 6 Po {jaCVS-15 dê07/1lts1

Kg 100 20 121 890 1 076,90

ITEÍí.
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DE AVE . FRÂ)IGO lrÍÉlRo Congelado. dê

ultuía. SIF/DIPOA e câimbo de ins

qudquêl subslànaia conladnr{e qüe posse dlôíar ou
encoàai ábumá dlêraç&, áspecto p.ôFio, nà dnohaldo e
nem pegapso. cor plópnâ sêm mênchas e3veíd€dô, cheiÍo e
saboí pópílos, com arsancia dê sujidade§, parõit 6 e lavõ.
Embdagem pnmâia Plàtico liírpo, não violado. r€sisbnle,
quo gaanlâ e inbgndádê do píodulo ale o moflEnlo do
consuÍb Conleodo um fraíEo inleio. Embdagem sêcundÉÍie:
Carâ leíâdâ Rotul4êIn: Deverá ccnEr exte.nrrPnlê o§
daóc de rd€únc4à. Eocedéíriá, rrÍoÍmqÉes nutlconas,
númoío de lole, quânliddê do píoduto, nimeío de ÍÉ{islro oo

tdt

91 Kg
Frango
dour.do
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SIF D6vê.á eí663nl, váijdê minimâ de S di6 a pdtiÍ da
dala de Í@tÍír8nto do Fodulo. Vebulos d€ EntEgá: Vêiculo
em carccêíia bchedâ, lsolÉúÍ*:e ô hrgi6nizda AF€sêntâÍúo
Ceílifcado do VrsbÍiá, êmiüdo Ílo mrnbipb di 6stádo,
e&€dido pele resp€cuvâ &toíijde sâ1itàra, eín atendiípnlo
à Lêr 6 43r?7 e o Cr*íÊlo Estdud n" 20.786. de 10n88€. b
Códrgo Sânilrio do Êslâdo de Pemanbuco - Arl. 275 caput
§1. e An 2r/ ê Pondiâ Cvs -15. de 07/11/91.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PeÉgrero PÍlmeho . 0s pagamenlos serão efeluados mediante crédilo em mnta mÍÍente da contratada, por ordem bênúria, em atê 30
(trinla) dias consecutivos, a conlar do recebimento definitivo, quando manlidas as mesmas condi@s iniciais de habilitaçâo e caso não haja
Íato imp€ditivo para o qualtenha conmrÍido à contratada.

Parágraío Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmenle, em corÍespondência com os pÍodutos eíetivamente enlregues no
mês anterior ao do pagamento.

Parágraío ÍêrcêiÍo - A nota íiscal devidamente atestada deveÍá ser apresenlada na Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n' 10'1, Centro, Chã GÍande/PE.

ParágÍaÍo Quarto . Por ocasiâl do pagamento a mnlratada deveÍá apresentar:

a) CeÍtilicádo de Reguiaridade do FGTS - CRF, mmpíovando regularidade coín o FGÍS;
b) Certidtu Negativâ de Débitos Relativos a Ííhjtos Federais, Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela S€cretaíia da
Receita Federal do BÍasil;

c) Certidão Negativa de Dêbitos Trabalhistas - CNDT, expedida pelâ Justiça do Trabalho, comprovando a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Írabalho;
d) Prova de regularidade mm as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede dacontrâtâda.

Parágrafo Qüinto - O pagamenlo seíá realizado, apôs a apresentaçào pêla Contrâtada da nota fiscâl devidamente preenchida e indicáçlo
do banco, agência e mnta bancáÍiâ dâ empresa que receberá o valoÍ do objeto.

PaÉgrafo Seío. Não haverá, sob hiÉtese alguma, pagamento anteclpado.

Prrágralo Sáimo - Nenhum pagamento será efetuâdo à adiudicâtária enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obÍigação. Ésse íalo não
será gerador de direito a reajustamento de preços ou à aluâlização moneláriâ.

PlrágraÍo Oltlvo - A nota Íiscal que for apíesentada com eno, ou observada qualquer cirqjnstância que desaconselhe o pagamento, será
devolvida à mnÍatâda, paía coíreção e nesse caso o prazo previsto no parfuÍaío primeiro s€íá intêírompido. A contagem do prazo prêvisto
para pagamenlo serà iniciada a paÍtk da respecliva regulaízaçgo,

PaÍágÍaío ilono . Eventuais alÍasos nos pagamentos imputáveis à contrâtada não gerarão direito a qualqueí atualizaçã).

Parágraio Décimo - A adjudicâtáÍia não podeÍá apresentar nota fscalíatura coín CNPJ/MF diverso do registrâdo no Contrato.

Parágraío Décimo PÍimelro . Deverão estar inclusos nos preços apres€nlados todos os gastos do fÍete, embalagem e lodos e quarsquer

tribulos seiam eles sociais, lrabalhistas, previdenciários, fiscais, comêrciãis ou de qualquer outÍa nalureza resultantes da execução do

mntralo.

CúUSULA QUINTA - DA ATUAI-IZACÃO iIONETÁRIÀ. Ocorrendo alÍaso no pagamento, e desde que para tanto, a mntratada não
tenha conmrrido de âlguma formai haverà incidência de atualização monetáÍia sobre o valor devido, pela variaÇão acumuladâ do
lrclJIBGE ocorrida entre a data final previsla paÍa o pagamenlo e a dala de sua eÍetiva realização.

CúUSULA SEXTA. DO REAUSTE - Não será mncedido reajuste ou coneção monelária ao valoÍ do Contrato.

ParágraÍo Únlco. Fica assêgurado o reêquilibrio econômico-financeiro inicial do Conlralo, mediante a superveniência de falo imprevisivel

nos lermos e íorma estabelecida no a(igo 65, inciso ll, d da Lei 8.666€3 mediante provocação da contÍatada, cuja pretensão deveÍá estâr

suÍcientemenle comprovada através de documenio(s).

CúUSULA §ETI A - 0A EXECUCÂO DO oBJETO DO COI{ÍRATO - Os Gêneros adquiridos deverão ser enlregues no Fundo

Municipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de Dezembío, n' 145, Centro, Chã GrandepE, ocásião em que será procêdida a coníerência

dos gêneÍos entÍegues, e a verjÍicação se estão de acordo mm as caracleristicas e quantitatvos descÍitos na OÍdem deFornecimento.

P.rágraío Primeiro: 0s gêneros alimenticics deyerão seÍ enlregues em até 03 (tÍ&) dias úlêis, e do recebimenlo da ordem de

íornecimento, emitida pelo Departarnento responsável do Fundo Municipal de Saúde. no hoÉrio de lrShqlmin as í3h00mln.

V
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P.rágraÍo Segundo:0s produtos seÍão recebidos definitivamente aÉs a veriÍicaçâo da qualidade e quantidade dos produtos e

cansequente aceitaçà), mediante atestado do setor responsâvêl.

PaÍágÍaÍo Tercêho: O prazo de validade dos produtos, não podeÍá ser inferior a 06 (seis) meses conlados a partjÍ da data de entrega dos

rêspeclivos produtos solicitados na Ordem de fomecimento emiüda pelo Deparlamento e Responsável do Fundo Municipal de Saúde.

ParágraÍo Qurío: O transporte, carga e a dêscaÍga dos gêneros mrrerão poÍ conta da Contratada, sem qualquer custo adicionâl solicitado

posterioÍmente ao Municipio ou ao Fundo Municipal de Saúde.

ParágraÍo Quinto: 0 recebimento pÍovisóÍio ou delinitivo do serviço e do objeto não exclui a Íesponsabilidade da Contratada pelos

píejuizos Íesultantes da inmrÍeta execução do@ntrato.

Parágraío Seío: A Conlratada ficârá obrigada a lrocar o produto que vier a sêr recusdo poÍ não atender à especificação do Anexo

ll/Ordem de Fornecimenlo, sem que isto âcarrete qualqueÍ ônus à administraçâo ou importe na relevãncia das san@s previstas na

legislaÉo vigente. O prâzo para entrêga do(s) novo(5) pÍoddo(3) sêrá de até 48 (quarent e oito) horas corÍida3, a contar da

notiÍicâção à contrâtadâ, às suas custas, sêm prquízo da aplicaçáo daspenalidader.

Parágraío Sétimo: Os materiais serâo recêbidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do íornecedoí beneÍiciârio os

padrões adequados de segurança e qualidade, cabendo]he sanar quaisquer irregularidades delecladas quando da utilização dos mesmos.

PaÍágÍlfo Oh,áyo: 0s gêneros alimentícios deveÍão ser de primeira qualadade, atendendo ao disposto na legislaÉo de alimentos mm
caÍacteíistica de cada produto. Os produtos alimentícios íomecidos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos eslabelecidos
pela Agência Nacional de Vigilância SanitáÍia (ANVISA) do Ministério da Saúde (MS), bem como pelo Ministério da AgÍicultura, Pecuária e
Abastecimenlo (MAPA) para fins do conlrole de qualidade da alimentaÉo.

ParágnÍo liono - SeÍá designado o servidoí Jriro AmoÍim Priva, MatriGrla 494434, Secíetário Municjpal de Saúde, como GESToR DO

COIIIRATO e o seryidoí Rênrto João dos Santos, l,ratricula 344611, Diretor de Administração Hospilalar, mmo FISCAL DO

COI{TRATO, Íesponsâvel pelo acompanhamento e fiscâlização da enlrega dos produlos, anotando em registro próprio todas as ocorÍências
relacionadas à execução e determinaçáo, tudo o que íoÍ necessário à regularização de íalhas ou deÍeitos óservados na execu@ do

Contrato.

CúUSUIÂ OÍIAVA - DA SUBCOXTRATACÃO - A subcontratação depende de autorizaçáo préviâ da Contratante, a quem incumbe

avaliar se a subconlrataÉo cumpre os requisitos de qualiicação técnica, além da regularidade Íiscal e trabalhista necessários à execuçào
do obieto.

PaÍágraÍo Primeim - A Contratada, na execução do contralo, sem pÍejuizo das responsabilidades contraluais e legais, podeÍâ

subcontratar parte do obieto deste lermo de Íeferência, até o limite mâximo de 30%, com prévia aulorizaçáo do Fundo Municipal de Saúde.

PerágÍafo Segundo - Em qualqueÍ hipólese de subcontratação, permanec€ a responsabilidade integral da Contratada pela p€ríeita

execuçâl mntratuâ|, cabendclhe realizar a supervisão e cooÍdenação das atiyidades da subcontÍat4ão, bem como respondêÍ perante a

Contratante pelo Íigoroso cumprimento das obrigaÉes mntratuais coÍTêspondentes ao obieto da subcontratação,

cLAusuL t{oilA- DAs oBRlGAcÓEs 0A CoNTRATADA - É responsabilidade da ooNTRATADA â execuÇâo objeto conÍatual em

estreila observância da legisla@ vigentê paÍê conirataFes públicâs, âs especifica@ técnicas mntidas no edilal e seus anexos, bem

como em suas propostas, assumindo integraimente as seguintês obrigaçôes:

a) Fornecer o objeto no píazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na proposta, com indicaçôes

reÍerentes à marcaÍabricanle, Íicándo suieila à multa estabelecida no contÍato, bem como às prescriçoes da Lei das Licilações e
Contíatos Administratvos, respondendo pelas mnsequências de sua inobseívância total ou parcial;

b) l\4anler-se, durante toda a vigência e execuÇão do conlrato, em mmpatibilidade mm as obíga@s assumidas, com as

mndi@s de habilitaçâo e qualifcação exigidas no Íermo de Reíerência;

c) Atendêr ao chamado e/ou à correção do defeib denlÍo do prazo estabelecido neste instrumento. A Nâo realizaçfu dentro do
prazo, â Contratada estará sujeita à multa estâbelecida nocontrato;

d) Aceitar, nas mesmas mndiçÕes de sua proposla, os acréscimos ou supressões do fomecimenlo ora conlralado, que
porvenluÍa se Íizêrem necessáÍios, a critério daContratantei

e) Assumir integralresponsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos objelos, qualquer que seja suacausai

0 Comunicâr, por escÍilo, à Contralante, qualquer íato exlraordináno ou anormal que ocorrer no íornecimento do objeto

contralado;
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g) Arcar mm todas as dêspesas decoÍÍentes de uma eventual substituiçãl do objeto, em caso de Íeposi@ do mesmo;

h) Preslar esdareciÍnentos ao Conlrâlame, quando solicitado, no que íoÍ reÍerente à entregâ e a quaisquer oconências
relacionadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à conlralante ou a teÍceiros no fornêcimenlo oÍa ajustado,

não excluindo ou reduzindo tal Íesponsabilidade à liscálizaçáo ou acompanhaÍnento reâlizado pela Contratante;

i) Assumir responsâbilidade por todos os gaslos com encargos previdenciários ê obrig@s sociais previslos na legislação

social e trabalhistâ em vigor, obígândGsê a saldâlos na época píôpria, vez que os seus empregados não manterâo nenhum

vinculo empregaticio mm o MUNlClPlo;

k) Responsabilizar-se por todos os encargos íiscais e mmeÍciais resultanles deslacontralaçãoi

l) Responsabilizar-se pêio Íransporte do produlo obieto do presente ContÍato, e todos 06 ônus, relativos ao íornecimento,

inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de deslino, bem como cumpÍir, as normas âdequadas relativas ao

transpoÍte do prodúo objelo do presente termo;

m) EntÍegar o produto amndicionado de forma adequada garantindo sua integridadeÍisicá;

n) ResponsabilizaÍ-sê por quaisqueÍ multas ou despesas de qualquer natureza em decorÍêncla de descumprimenlo de qualquer

dáusula ou condiÉo do mntrato, dispositivo legal ou regulamenlo, poÍ sua pâÍtei

o) ObservaÍ rigorosamenle todas as especiíica@ gerais, que originou esta contÍahção e de sua prcposta;

p) ManlêÍ númeÍo telefónico e &mail atualizados de essitôrio ou firma paía contalo e inteÍmediaçâo iunto à contratante.

cúusuLA DÉclilA- DAs oBRlGAcÔEs Do Coi{TRATAITE - Sâo obÍig@s do Fundo Municipalde saude de chã Grande/PE

â) Receb€í o obieio nas condi@s estabêlecidas nêste Contrato;

b) VeriÍcaÍ a coníormidade dos bens recebidos com as espêcifica@s mnstantes no Termo de Referência e da proposta para

íins de acêitaçâo e recebimentodeÍinitivo;

c) ComunicaÍ à Contraiada, poÍ escrito, sobre impeÍÍeiÉes, falhas ou iÍÍegulaídades verficadas no otJjeto íomecido para que

seja substituído, Íeparado ou mrrigidoi

d) Acompanhar e Íscalizar o cumprimento das obrigaÉes da Contratada âlravés de servidor responsável designado;

e) Efetuar o pagamenlo à Contratada no valor mrÍespondente ao fomecimento do obieto, no prazo e forma eslabelecidos nesle
Contratoi

R FoÍnecer atestado de capacidade lêcnica qu3ndo solicitado, desdê que alendidas às obrigações mntÍatuaisi

g) A AdministÍação não responderá poÍ quaisquer compromissos assumidos pela Contratada mm terceiros, ainda que vinculadas

à êxecução do mntralo, bem como por quêlquer dano causedo a têrceiros em deconência de ato da Conlratada, de seus

empregados, prepostos ousuboÍdinados.

cúusuLA oÉclMA PRIHEIRA - 0AS PENALIDADES - Com Íundamento no AÍt. 7' da Lei Federal n." 10.520/2002 , Íicará impedido de

licitar e contÍatar com a Administíaçáo Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multa de até 30% (lrinta por

cento), do valor estimado para ARP e demais cominaçôes legais, nos s€guintes casos:

a) Apresentar documenlação falsa;
b) Ensejar o Íetardamento da execu@ do obieto;

c) Falhâr na execuÉo do mntrato;
d) Não assinar â Ata de Regislro d€ Preços e ContÍato no pÍazo eslabelecido;

ê) ComporlaÊse de modo inidôneo;

0 Não mantiver a proposta;

g) Deixar de entregai documentação exigida no cerlamê;

h) Comêter f raude fiscal;

i) Fizer declaÍâção falsa.

Parágraío PÍimelro - Para mndulas descritas nas âlíneas "a", "d",'e','f,'g't 'h' e'i', seÍá aplicada mulla 3070 (lrinta poÍ

\
v
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cento) do valor do conlralo

PaÍágraÍo Segundo - O Íetardâmento da execuçào previsto na alinea "b", estará coníigurado quando a Contratada

.) Deixar de iniciar, sem causa iustifcadâ, a exeoção do contÍato, após 07 (setê) dias, contados da dáe conslante na ordeín de
foÍnecimento;

b) Deixaí de realizaÍ, sem causa justmcada, as okigaÉes definidas no coníáo poÍ m (rês) dias sêguidos ou por 10 (dez) dias
intercalados,

ParágÍafo QuaÍlo - A Íalha na execução do conlrato prevasta no subilem 'c' estará conÍigurada quando â Conlratada se ênquadrar em pelo

menos uma das situações previstas na tabela 3 do item PaÍágrâfo Sexto desta cláusula, Íespêitadâ a gÍaduação de infraçõês mníorme a

tabela 1 a seguir, e alcançar o tolal de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELÁ 1

Grâu da lnfraçáo Ponios da lnÍrado
1 2

2 3

3 4

4 5

5 I
6 '10

Parágrafo Qulnto - 0 mmpo(amento pÍevisto no Pârágraío QuaÍlo estaÍá coníiguÍado quando a Contratada executar atos tâis mmo os
descrilos nos ârtigos 92, paÍágÍaÍo único, 96 e 97, paragÍaío único, da Lei no 8.666/1993,

Parágnío Sêío - Pelo desormpÍimento das obrigaÉes contratuais, a Administraçâo aplicará multas confome a graduação êstabelecida
nas labelas seguintes:

TABELÂ 2

TABELÂ 3

R DE:

Grau Cornuondàtdr
1 0,2% sobÍe o valor da ordem de íomecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão.

2 0,4% sobre o valor da ordem de Íomecimento a que.se Íeíere o descumprimento da obrigação

3 0,8% sobre o vâlor da ordem dê fornecimento a quê se Íeíere o descumprimento da obrigação

4 1,60Á sobre o valor da oÍdem de fornecimento a que se reÍere o descumpÍimenlo da obrigação

5 3,20Â sobÍe o valoÍ da ordem de Íornecimento a que se refeÍe o d$cumpÍimento da obrigação.

6 4,0% sobre o valor da ordem de íornecimento a quê se reíeÍe o descumprimento da obriqaÇão

Item D€scriçáo Grau lncidência

1
fuecutar íornecimento inmmpleto, paliativo, pÍovisório como por caÍáter permanente, ou
deixar de pÍovidenciar recomposiÇáo complementar.

2 Por Ocorrência

2
Fomecer infomaçâo Érfida de fomecimento ou substituir mateíal licitado por oulro de
qualidade inÍeÍioÍ.

2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso forluito, os fornecimentG
mntratados.

6
Por dia e por lareía
desiqnadâ

4 Ulilizar âs depêndênciâs da Conlratanle para Íins diversos do obieto do mntrato. 5 Por ocorrência

5
Recusar a execuÉo de Íomecimento deteÍminado pela FiscãlizaÉo, sem motvo
jusiificado. 5 Poí Ocorrência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão

mrpoÍal ou consequências lelais.
Por Omrrência

7
Relirar das dependências do Contratante quaisqueÍ equipamenlos ou materiais de

consumo previslos em contraro, sem autorizaçáo prévia.
1

PoÍ item

ocorrência
e poÍ

1
e porPor item

ocorrênciaI
1 Por ocorrência9

Mantêr â documentação de habilitaçáo atualizada

FiscaCu r horàrio estabelecido conlrato ou determinado

Parágnío Tercêiro - Seíá deduzido do valoí da mulla aplicada em razão de falha na execuÉo do mntrato, de que tÍata a alinêa'c', o
valor relativo às multas aplicadês em razão do Perágrafo Sexto.

6

AV. Sõo José, n" l0l, CenlÍo, Chô GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-OOO I TeleÍonê:81 3537-1140 I CNPJ: I1.(X9.80ó/mol -r0
E-moll ouvldodo@chogronde.pe.gov.bÍ | Sllê www,chogronde.pe.gov.br



U.,. ,r$a fialrat.

CU da Fiscali controle de acesso de seus funcionários10 Por 0corrência
11 Cumoíií determinacão formal ou instrucáo complemênter da Fiscalizacão 2 Por Ocorrência

12
CumpÍÍ quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de
multas, apos reincidência formalmenle notillcada Dela unidadê Íiscâlizadora.

3
Por item e por

ocorrência

13 Entreqar a gaÍanlia contralual eventualmente exigida nos leÍmos e prazos estipulados. 1 Por dia

Parágraío oitavo - As infraçôes seÍão consideradas reincideíltes se, no prazo de 07 (sete) dias corÍidos a contar da aplicêção da
penalidade, a Confatada @meter a mesma infÍaçâo, cabendo a adicação em dobm das multâs conespondentes, sem preiuizo da rescisão

mntratual.

Parágrafo l{ono - Nenhuma penalidade seÍá aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo
seÍ observado o disposto no oecreto Estâduâl no 42.191/2015 e no Dêcreto Estadual no,14.948/2017.

ParágÍaío Dédmo - A cÍitêÍio da autoÍidade compelente, o valo( da mulla poderá sêr descontdo do pagaÍneflto a ser eÍeluado ao
contralado.

Parágnío Oécimo PÍimeim - Apos esgotados os meios de exÀ:u@ direta da sançáo de mulla indicados no ParágraÍo tÉdmo acima, o
contÍatado será notificâdo para recolher a imporláncia devida no pÍazo de 15 (quinzê) dias, contados do recebimenlo da mmunicaçào
oficiâ1.

ParágrâÍo Dédmo Segundo - Decoírido o prazo previsto no Parágrêío Déomo Íerceiro, o contratanle êncaminhârá a mulla para mbíança

iudicial.

Parágraío Déclmo TeÍcelÍo - A Administração poderá, em situa@s excepcionais devidamente motivadas, efetuâÍ a retenÉo cautelaÍ do
valor da multa antes dâ mndusão do procedimento administrativo.

CúUSULA DÉCl A SEGUI{DA - DA RESCISÃO - A inexecução tolal ou parcial do presente ContÍato ensejará a sua rescisão, com as
mnsequências contratuais ê as previstâs êm lei ouregulamento.

Parágrâío Primeiro - Inldimplemênto lmoúávêl à contnttd! - O contratante podeÍá rescindir administrativamente, o presenie Conlrato
nas hiúteses pÍevistas no artigo 78 I a Xll e XVll da 1ei8.666/93 sem que caiba à mntralada direito a qualqueÍ indenização, sem prejuizo
das penalidades p€ítinenles em processo administÍativo regulaÍ.

PaágraÍo Segundo - 0 pÍesenle Contrato poderá ser rescindido mnsensualmente, mediante a ocorÍência da hi[ólese prevista no rnctso
XVlldo artigo 78 da 1el8.666,€3.

Parágrato Têrceiro - O presente Contralo poderá ser rescindido amigavelmente, poÍ acordo êntre as parles; reduzida a termo no processo
de licilaÉo, desde que haja conveniência para a Administração. Artigo 79, ll da Lei 8.66683.

ParágÍafo Qu.Ílo - Este ConÍalo podeÍá seÍ rescindido judicialmente nos lermos da lêgislaÉo pÍocessual vigênte. Artigo 79, ill da Lei
8.66643.

Parágrafo QuiÍúo - ouando a rescisà. ocorreÍ com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666€3, sem que haja culpa da
contratâdâ será esta ressarcida dos prejuízos Íegularmente comprovados que houveÍ soírido. Artigo 79 paragÍafo 2 da 1ei8.66683.

Parágrafo S€xto - A rescisá) adminisfativâ cu amigável será precedida de autonzação escíita e Íundamentâda. Aíigo 79 parAlrafo 1" da
1ei8.666,83.

cúusuLA DÉcl A TERCEIRÂ - DAS DESPESAS DO COilTRAÍO - Constituirá encârgo exclusivo da contÍatada o pagamento de
tributos, tarifas e despesas de@íÍentes da execuÇão do objêto deste ContÍalo.

Parágrafo Único: Serfu da contralada todes as despesâs decorÍentes de encârgos trâbalhistês, previdenciários, fiscais e comercrals,
decorrentes dâ execuÉo do ContÍato. Aíigo 71 da 1ei8.666,€3.

CúUSULÂ DÉCHA OUARTA - OOS RECURSOS ORCA EilTÁRDS - As despesas decorÍentes dêste ContÍato mrreíão poÍ conla dos
Íecursos a seguir especilicados:
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1

Paágrâío Sé.timo - A sanção de multâ poderá ser aplicadâ à Contratada juntamente com a de impêdimento dê licitar e contratar

estabelecida no Caput desta cláusula.
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10.302.1014.2.852

10.302.10'14.2.852

10302.i014.2.852

CúUSULA DÉCli,lA OUINTA - DÂ RESPOT{SABILIDADE Clvll - A conlratada responderá por perdas e danos que vier a soÍrer o
contralante, ou lerceiÍos, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contÍatada ou de seus pÍepostos, independentemente de
outras cominaçoes conÍaluais ou legais a que esliver sujeita; nâo excluindo, ou reduzindo esta responsabilidadê, a íiscalizaÉo ou o
acompanhâmento pelo mnlratanle. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cúusulA DÉclMÂ sExÍA. Dos AcRÉsclitos E suPREssÔEs - A quantidade inicialmente conlralada poderá ser acrescida ou
suprimida dênlro dos limites previstos no paragÍaío primeiro do artigo 65 da Lei n" 8.666/93.

CúUSULA OÉCIMA SÉT|MÂ. DAS ALTERÂCÔES - As alleÍa@s, porventura n€cessárias, ao bom, e fiel cumprimento do objêto deste
Contrato serão efelivadas na íorma do arligo 65 da Lei 8.666/93, através de Teímo Aditivo.

cLÁusuLA DÉc[itA orTAvA - Do FoRo - o foro presente Contrâto seÍâ o da comarca de GravatrPE, excluído qualquer outro.

E, por estarem e acordados,
qàsinam.

Contrato em quatro vias de iguâl leoÍ, e para um só efeito legal, na presença

das lestemunhas que ta

zfiz;7'tt'-o é/e6'zq
nrn

CPF/MF N" .684.34
Sêcrêtário Municipâl de Saúde

CO},ITRATANTE

ccr:fi J. 1,,1?4'íY

Rênato José de Paula

REilATo JosÉ BEZERRÂ DE PAULA irE
CONTRÁTAOA

102 sq.8il- Az

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

R$ 10.088,00 iHospital)
R$ 251,60 (Caps)

R$'1.599,20 (Residênciê)
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