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PREGÃo ELETRôNrco N" (}()í2022

PRocESSo LtctrATóRto N" 00612022

CONTRATO FÍIIS N." 27112022, QUE EI,IRE S, CEIEBRAM O FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE E A EITPRESA

DISrRIBUIDORA DE ALIITENTOS CAVALCANII EIRELI EPP, PARA
OS FT,VS QUE SE ESPECIFICA,

Ao 1" (primeiro) dia do mês de dezembro de 2022, de úm lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Oe CnÂ CUHOe com

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

C.N.P.J./MF sob o n" 08.625.í 67,000í -50, neste ato repÍesentado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim

Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria No 28512017 dalada em 01/08/2017, portador da

Carteira de ldênüdâde No 1.826.812SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso da atribuiÉo que lhe confere o ORIGINAL,

neste ato denominado simplesmênte CONTRATANTE, e a empresa Distribuidora dê AlimeíÍos Cavalcanti Eireli EPP,

inscrita no CNPJ sob o n' 06.536.96010001.57, estabelecida à Avenida São Domingos, N" 337, São José - Garanhuns/PE -
CEP: 55.295-310, neste ato repÍesentada por seu representante legal, Sr. Celso Cavalcanti do Nascimento, portador da

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

Proc8so Licitatório n0 006í2022 - Progão Elêtrônico n' 00í2022 - Ata dê Rêgiíro dê Prêços FMS n" 0í312022 -

doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n" 8.6ôô de 21 de junho de 1993, e modificaçoês

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

anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposiçoes de direito privadot atêndidas as cláusulas, e condiÉes que se enunciam â seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fomecimento parcelado dê gênsros alimontícios destinados a Residência
Tsrapêutica, Centro de Atençâo Psicossocial- CAPS, Hospital Geral AlÍredo Alves de Lima e Unidades de Saúde da Familia -

USF, confoÍme especificaçoes e quanüdades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contÍato independente de
transcrição.

Parágrafo Primoiro - O presente Contrato náo podeÍá ser objeto de cessão ou transfeÍência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA SEGUNDA. DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina.se ao dês€nvolvimento das atividades normais
do Fundo Municipal de Saúde, através da Residência Terapêutica, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e Hospital Geral
Alfredo Alves de Lima.

cúusulA TERCEIRA - qO-!RÂ29 - O presente Contrato vigorará atê 3'l de dezembro de 2022, contados a paÍtir de sua
assinatura, podendo ser pronogado, nos termos da legislação pertinente.

CLAUSULA QUARTA - OO VALOR E CON DE PAGAMENÍO . Atribui-se a esse Contrato o valor de R$ 3
(TÍês mil, sêiscêntos ê sêssenta e cinco reais e sessênta e quatro cgntavos) referente ao valor total do objeto
Cláusula Primeira, para a totalidade do periodo mencionado na Cláusula Terceira, confoÍme detalhamento a seguir:

IIEIT - EXCTUSIVO PARÂ ÍICROÉ PRÊSAS E EM DE PEOUEIIO PORIE llldâ tei 1

Âl{loo DE IILHO - PrcúLrto âmllàceo. exlrardo do milho Febdcâdô â

.!

01

Íoad

Aç FRÀO 0A TERRA - Em É parâ color-açào de dimentos, d6 primiÉ qudijáó,
§êílc de ditvc ou 5ub6láncias êstônô e píodúo que sqín nT.opÍiô pãa
corlsúÍÍD ou que dEíêm suâs c*&blristcâ nduÍiis (fsic€s, qulmicas ê
sên§oÍiais) Embalag€m: Em mâlê.ial pl&tLo, cont6ndo 1 kg 6 suás condiÇóês

óêyem êsta de eoído c.[r o deôreb 12.486 de 20/1019. Rrlulâgân: Com
denlifcaçáo do píoduto, í]acâ do lâbíicante, píazo de vdiddê no miniíE 5 m€ses
a conlar dê dâle do enlrêgâ. Veiaulo6 de Enlreqei D€v6íão sêr lêchdos, om
p6Íleil6 condi@ Íisic6 e higêniccsaoitáÍias e em coníoímilade com o ftdigo
Bíasilêiío d€ Ííhs{o oevêrà aÍúa, possuir ltcênça espêcifica pdâ irânspone de
elíÍcntos emiüdo pdo óígão de vigilàEie serilâe municipd olj estaduã. A c*ine
do colÚulor deverá §ár isolâdá da áÍea em quê contém os etiílEnlos pâÍâ â enlíega.
Não s3íá permilido o Íânspoíe de qualqueí oúb-o podulo junio tu género

dfis{Eio, e àÍúa, de diíEntos que possbiltêm dteíaçà nas c -leÍislbês do
FDdLrb bnecijo.

01 02 03 16 00 48.00

05 U idade \4lemiho

Kg
Açãlráo dã

ÍoÍrâ

60 10 70 612 428.44
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maleíias píiín6 sà e limpâs, isêírl6 dê Ínal&ias leíro6Ã 6 píõibs. Não podêndo

0 p{odulo est úmilo, Í6írÉnld0 0u Íânço6o, Sob a íoímâ êm po, de,Éúáo Foduzir
ligerra creprtqéo. Embdagqn Fimtia: Ac..dici âdo ôm seco6 de papol
apÍopÍiados, Íechedos. Embd{em secundria: câirê 6m mâEíid apíopÍiado,
conleMo 5mg o s0as cqúiFês dêvsíb ê6la d€ eído a píeêeívr ss
cârâclerhbcâs do goduto Cont€úo ideíüfic4ào, píocedêrcia, infom4õ€6
nuficionais. núm6ío de lob, quânüiad€ do pÍodulo, dâtâ dô vâlidâdô côm prazo
miniíD de 1m diâs (6 me5e§) â oatiÍ da dáa do í€cêtÍíEnto Vêiculo ó€ Eítêga:
Deveíà seí íêchedos. €ín psrtsllas condtões fisicas e hoiiinicüseitri6 e gÍn

mnÍoÍmidadê com o Código BÍasileio de TÍánsito. Dêv6rào âindâ, po66uíÍ licença
6spe.ifcâ Fía tÍanspoÍb de aiiírEít06. êmiüdo pelo óOão dê vigilàrciâ sanit ia
muniopd ou eslêdud A câünê do condutor deveÍà seí isdada da ,ea êm que

conlém os diÍnenlG pâíâ â enf€gâ. Nào serà peÍmitjdo o transpoíle de qudquer
oulío Êldulo junlo âo gênero diÍnentício, e âilÚâ, de dimônlos que pGsibililêm
dbí4à nâs câ&1êíislicõ do !íoduto bíneijo.

com 50Og

t4

CÂrlEL EI Pô - Poduto oín É fí0, hoírogêneo, obtido da csca d€ e6picií1€s
vegelajs genuinas, parda dÍi,del?da ou maíom clarc, com 6pêcto ê chêio
eomâijo, dê sdoí Fópíio. Del/eÍá oüod@í â lê0islaçáo dê dimênto6 vigeít€ê,
obs€ívando as boâs píililâs. Embdagom: Em bama de lubêles conbíúo /O 0 do
produlo Rolulâg6m: CoÍí idêd,ficação do produto marcá do Íabncentê, prâzo dê
vdijêdo ê pêso líqurdo de eído coín e Íesoluslo 12,78 da CNNPA 0 piodulo
deleíâ leÍ íegisto no lrinistêíio de A0icultúa eio! Ministéíio da SaJde Verclrbs de
Enlroga: De{eÍão s3í íecàdc, €ín pêÚfêilâs condiçôes fisicô e hisiênicosânilàÍie
€ em conbímldâd6 com o Código BrásibÍ! de Trànsilo OeveÍâ ainda, possuií
licênçâ €5pacifica pda t'anspoíe de dhE1t6, emitdo !êlo ôÍg& dê vEitrlcra
sariliie municipal ou êsldud A câ)ine do condúto. dêr6íâ sêr isotda da âea êm
que conlóm o§ âliÍiênlo6 paô â eíÍega Nào sêíá p€milido o hdtspoío de
qualqus oulro Fúuto junb ao gêneío diít€ílicio, e ailÚá, ds aliíEnto6 q€
possitiliEr dEraáo n6 cã&:leíistcas do oíDdub Íomecido.

Íubáê
com aog

10 t0 0 20 400 80,00

1E

CHÀ DÊ ERlr DOCE , Chá i,ldusuidizdo, om lbrma de sahê contendo o píodub
com sâbor e aromâ píôpíio (h e a s€m bdoí6s e d6nlÍ! do prao dô validado
coí1foaÍÍÉ h{ls'aqác vbeils, C!üâ coín ío miniÍE 10 sequiohosi p66o liqudo
minimo 150. Vdljade minima 18 (d6:oib) Ít6ês no âto da entêle Coín
iden$caçáo do produlo, ÍÍrú.a do íabicãllô pÍâzo de vdidade e pô3o tiquijo d€
ao.do coíi â r€solllçà 12,78 dâ CNNPA. 0 píoórlo d6rerá t€í Í€gisto íro
ilinisttio da AgÍ*rllura erou Mi.istéíio da Seldê. Vêkulo6 de Ento0e: oe€rà s€í
,echado6, em pêfhitas condi@ íisrcas e higBnrccsanilrias e em confoímkldo
com o Côd(ro Brdsileim de Tíânsib. Doverào ãnda, possuir l6onçâ espêclfica prâ
,-dlspoíE de áinanlos, omiüdo pelo óígâo de vigilància satitiària municjpd o!
estadual Â clbne do coodúlor d€vêíâ saÍ isolâda da área em que cúÉm 06
áliícntoê pâía a onlíega, Não s€íá p6Ímiüdo o lanspoato d6 qudqu$ outo poduto

iunlo eo géneó di,rlenllcio, 6 dnde, dê dirant§ quo ,GsiütitÉJn dEr4jo 0ê
câ-&Bisticas do Foduto fomelio

t nldrdc

raqulnhos
iídlviduâis

MaÍâlá 20 20 10 í) 3,95 197 50
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DE COfl CÂtiELÂ Cha ndushâlizado em bÍma de sachê conl€ndo
o flodulo com sâàor ê ,!.na pópdo de êlvâ sêm àolo€s e denro do prá20 dê
vdiradê c0íí0íÍ1ê lôgrsl4ão vhent8. CáIá coín no minimc 10 saquinhGr pêso
liquido mioiíro lQ. VâIdadê minimá: 18 (dê2oih) meses no alo dâ êntrega. Com
identfcâçáo do podulo, mícâ do ÍaUrcanb, prazo de vetidâdê e ,eso tiquido de
&ordo com â esduçtu ,2/78 da CNNPA. O píoduto deleíâ ter Íêgisüo m
Minisl&ro dâ Agncultura 6/ou MinistéÍio ds Se!d€. Vêrcutos de Entegar Dêteíb seí
bciados, em perbIô condrç6€6 Írsi.õ e higiánk csânittias e êm co.t midadê
@m o Codigo 8l6il6io de ÍÍánsilo. 0ev6íà âlÚa, possrlir licençâ ospêcifica p â
Earspoíle de difiBnlc. emitdo pelo ügão & $gilância sanitâe míijÉ ou
esladual. A cebine do condutor devêÉ sêr isoldá da ,ee em quê contàr 6
âli,rÉalos para a onLê!â. Nào seÍá peÍmiüdo o trán§pa{te do quâlquff oulro poú{o
iunto âo gêneÍo diíneítÍ*), o dnda, óe dimenlo6 que pGsibitibm dtarâçà nê

Unid.dê

aaqulnho3
indlvldu.ir

MaÍâla 20 20 0 40 4.50
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c0Lo SEM SAL E Píodulo oblío a paÍtí da sêmeile d0 urucum
sêm ádção de $1, com ch€to ê saboÍ píôpíio, isonto de sujidadês, com ingÍedênEs
êm p€íÍeib estdo dê cons4rÍ4ão. Émbã4sm Em matoíial plástico. conbodo j
kg e suas condk)ões dêvem estar d6 eoílo coÍn o d€cíato 12.486 de 20/l0,?E.
Rotulágêmr Côn k1€nlifÉ4âo óo pÍoúJto. mecá do tabÍiutto, prâzo dê vdirajo no
mininrc 5 ín€§ês â conlí da dáâ de onnê!â. V€k)lb6 de Entêgâ: oêteíb ssr
íachedo6. em peíío(âs cond(r€s lisicB e hjgiioicosanil*ias ê em conbrmidde
com o Código BÍâsil€]o dê Írànsilo. De!6rh ãnda, possuiÍ licençâ 6sp*ifica paâ
t'arspoíle de dimênto6, emiMo pelo óígà do vigitànciâ sanilria municipd ou
esládual A caüne do coÍúutor deveíá seí isolâda da teâ em que conllm 6
alim€ntos p a a enlregâ Nào seÍá peÍmitido o transpoÍle dê quatquêÍ outo produlo

iunlo e gêneÍo alimenlicio. 6 aiída, de dimenlos que poGsibitnem â[6íâçà0 nô

Kg Gíão veÍde 03

\

01

J

06 816 48 96
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COXIIIHO EI PO , CoodiÍnênto misto de píimeiíe qúatiUáq moido, em pt
deslinâdo ao lempeÍo de diíEntos, com asp€clo, cor, cholrc e sâboí píóprio§.
Embdegêm pirúiâ Em meteÍd plôliao conlendo 1009 e su6 condiçÕes dêtem
estáí de &ordo 6oín o decrelo 12.186 dê m/10n8 Embâlãoêíh s€cundâja Tipo
plashcâ etoçedq edequada ao êmpilhâÍnênto Í€aon€ndedo, lerâdâ, Íesistenta â
daflos duíante o taâôspoÍle e amazenenento, gaantindo ã intêgÍiiade do podt,to
duÍarle lodo o s€u pêíiodo & vdadaCe ê coí1len& 10 unidd€s d€ 100 gran s de
peso liquklo. Rotulágem: Com rdentific4& do pílduto, marce do ÍâbÍica)te, pÍaco
de valúade no Íniniôo 5 mês€s a contáí dâ dalâ dê enlrôga Veicutos dê Entogâ:

6m pêífuilÃ coÍúiÉês í6i:âs e hiarénico-sarit âs e em

Kg Gíão veÍde 01 02

L

01 04

180,m

N^
16 45 65 80
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confoímkjad6 com o Códiso BÍóilêiÍo de Túnsib. oêvêílo áindâ, po6suir lic6nçâ
63p€.1ficâ pda taspoíte de diíÍE 116, efi tijo pêlo óI!ão d6 vhilâncie s&it iâ
íulíiclpd otl €slâdud. A c4Ínô do condutoí d6têrá sêí isolada da tDs eín qú6
codém os ãiíÉnb6 pda á e €ga Nà será pemitjdo o t-ánspoíe & qudquêí
oulo píodulo ,unto a gêneío diín€nlicio, 6 áirdá, d6 âliÍÍr€írlG quê pcsitililsn
âllêíâÇ& n6 cârelêÍisli@s do pÍodúlo lomecido.

22

CREIE OE t-ErE ' Prcdub làbo rêlâlivan€nb nco em goíduÍa Í6üÍdâ do lôit6
poí FoaediírÉnlc bcÍrdogirtrrenb âdequdos, quo eíês€nle â loíma dê uma
emulsà de gdúura em âua. Co: brenco 6 l€vêmenle dnrêledo. Sáor
câ&têrisljco de làt€o suâve, nà ran!6o. Toxfuía: cíemo6á e holbg&16â.
PÍimáÍia: Carlonda coínpo6la por poloülono, papel bralco, papêi pído o alúmlnio.
S€cundáia: Ceixe âulomâilâ de p4elão paa 6mbdagem dê 1 k0 e cáIá
artoínâi:â dê papelâo evestda coíÍr pdbule de pdieülem paâ êítbd4€ín de
200S. Vdrdade: 6 íEses Coín irênlifrâçáo do Fodulo. maca do bbíi:arl6, Fazo
de vâIdde e peso liquido do &oído cofi â Íesolução 12rg da CNNPA. O píoduto

deveÍà leí r69isúo no MinisÉíio da &ÍicuhuÉ e/ou MiâistàÍio dâ Sâúde. Vêicuios d€
Enlrêga: Êm ceninhô€§ limp6, s6, em bom estdo de conSdvação, som
resíuos dê suà61âÍrci6 lôxiâs, gíare§ 6 luhifcãtEs lsenlos de inít6taÉês e

Unidadâ
com 2[Og

B€làn a 25 0 0 25 83 50

?3

ERI/ILHÂ . Consavâdâ êm sdmoira eondicionada €ín lâte dê 2009 do produlo
D€vs conleÍ a validade d6 mlniÍno 06 mêsês e conlôr núíneÍo do rogisko obrigetóÍio
do ministéíio de eliculluía Com idenüficação do píodub, mme do labÍi:ánlê,
p.a.o do validádê e conl, da ddâ do bbicaÉo, de &oldo coíi ê noímã dâ
AIMSA VeÉulos dô Ênlregai oêvorão ssr fu.hedos. om peííeitás c!írdiçacs Írsicas
e higiánic+sâniláÍiâs e €m coofumijâde mm o Códi0o Brõile,o de Tràsilo.
Dêv6íão ilnda, possuiÍ liconça especlficâ párâ lrânspoÍte de alimentos, êmitido p6lo
órgà dê vigilàEia sanilàâ municipã ou estdud. A cabinê do condútcr óêvêíá s3í
isoladâ da ,ea em quê conLm os âlim€nlG pra a enlregâ. Nà s6rá penrútido o
lrasporb de qudquêí dJfo produb iunlo a gêmro diÍEírticio. € dndá. de
diíEnlos quêlpssiqlFm alle€çáo nôs car&lerisli:6 do Êodub íoín€ci(,o.

Unidàd€
com 2009

EonaÍe 0 0 25 300 75 00

2r

EXTRATo DE ToIATE - Conconfado, proauO resultart da concont4a ae
polpá dê lomáe por píGso bcnológi@t píspredo coín Ííúb6 mduí06
s€lêcbndc s€ín pd€, §ãn sêíbnl€§ ê sem míanlês ,lifciás. isenlo dg sujrd*
e bínênl4à. Eírôdâg€ín conl€ido 3409 e su6 coíÉlBes d6v€íão 6.tt dô
ardo cdn a NTA,32 (oeclêto 12486 d€ 20/10/1S78). Rotutagêín: Com
il€nüíceçào do produto, maÍca do íabricanlê com vdidade mjninla dê oib ítasê6
da dáe dâ eifôgâ. Veiculos d6 Enüaga 06vêr& ssr íechado6, om pdí6i16
coírdiF.s ísirs ê higênl@sanilri6 ê êm coíbmidate coín o Códi0o 8.ôitêiro
de TÍrsilo. D6íêíáo anda, possuk li)eaarâ e6Écifica pía tanspoíto dê diÍrEíttoo,
eíülido pêio órgà do vlJiláncia sâír(âia mun6ipd oú estdúd. A c€àino do
condulor dêtêrá sêÍ isolda dâ têã om que contém os diÍnontos pra a êntroga.
Náo seÍá per,nitdo o faspoítê do qudqueí outo prodldo júnb a gén€úo
diÍÍpnlicó. e rinda, de diírbnh6 que pGsiblÍleír dlêr4& nr6 cadoíi§tb6 do
Fodúb br'lecío.

Unid.dê
com 3l0g

Ju iêta 60 20 05 85 1.60 136.00

30

FARlltH,A úCIEA - PÍoduro compoeto por: taintra dã triroiúueliã Oe6ã
&ido íólico. leib âm É integrd, eçlicâr, §d, vitaÍnjnas, 6ais mimíds ô
amâljzanle§ Embal4âm: Aêondiá)nado em letô oü dêpô6ib d8fto
erogldG. hemeli:ârÊnle ígdrdos, coílbndo 100 g do plduto. Rotiegdr:
ldênt'Ícâção PÍocedánciâ, lnbÍmâçõ€§ Nüficjoítds, Númqo de lote, ouantidâdê
do Píoduto, 0âtá de Valdde coíÍr p€ro dê no minimo 180 dEs (6 m€6ês) á pdtir
dâ datá do rÊcebiÍnenlo. Veiculos d6 Entrêga: Dê!êÍào ser fechâdo§, êm peÍÍeité
coodits€s físicas ê higréniccsenilii6 e em conbímidedo com o CôdiJo Brasitoi.o
de Tràsilo. Dêvêíào anda, possuiÍ licêíça especifca para fánspo.tê de diíEíllos
emiüdo pelo órcão da vililànciá sanit ia municipd ou estdud A cátinê do
condubí dêveÍà sêÍ isolâda dâ têa om que conlám 06 diÍnenbo paíe e e0Í6gil
Não s6.á peÍmiüdo o lralspoÍls de qudqueí oulro pÍoduto junto a género
dimenticio. 6 dÍúa, & difl€ntG qug possibilitem dtôÉçào nas caret6dsti.âs do
píoduto Íomeclro.

Uíidedê
de 4009

CoÍinga 05 0 0 05 10,00 50 00
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LEm O€ C0C0 obMo e pãlir do êndosperma do futo sào e Ínad
(cocos nucilê€ L.) poí processo6 ín4lnicos âd6Cuados,
p6l8uÍizado o envesado. Cor cheko e sabor náo rençoso Êúpíio. oevendo êslar
iseílo de subslânciâs esf{lhas à sua coínposiçb. Embdâgem em geÍdes de
vidÍo ou pe1 rerspâ&le coín 500 ml. Rotulageínr oêvêrá seÍ Íotutado de &oíóo
coi]l á Resduç5o RDC n.83 de 15ng/m00, AtlVtSÂ. E vdidâde de l2 me6es á
coí1lí da data da eotÉgâ. Veículo6 d6 EnlÍoga: oevoíão ser Íeôhâdos, 6m perÍoitô
co.d&Sês Ísicas e higrênicesanitáÍi8 ê em confo.midedê com o Côdi9o &asitaio
dê ÍÍáísilo. DêveÉo âiôdá. possut licênF espêciíca páre transporlê de elinEít06.
emfib pelo oígáo d6 vigilân ia sânitiia municipd ou estadud Â catine do
condulcr dêveÍá s€Í isdâdâ dâ teâ em que contáín os diíEíks paâ a entr6ge
Náo seíá peÍmiüdo o trinspoíte d6 qudqueÍ outro produto junto & gáne,o
aliílentlcio, e ainda, d6 áliíi€nlcs que possibilileor âlleÉçáo nâs cârelerlslicás dO

Cocáo 30 0

(

0 30 105,00

39

,rlAl0tiEsE - Molào obtdo da emúlsão de ôteo v6g6tã e ovos, s6m co.dltgsi
endicionâda em eínbdeeíLs plàti:Ã com lampâ rc6queda Apíesênt4lo,
âsp€clo coÍ e saboí cd*leíistcc & pÍoduloi is€nto de Íânço e outrá§
cáíelêíisücâs indê§ojávêis EÍnbdagom pÍimiia: Íipo ptásüce transpeente e
íesisEnte. Devendo apíêsent peso tiqúido dê 2469 Emàdegem sêcundriâ Íipo
pl&licâ reloíçrde, dEuâda ao êíí(ilhrnenlo íecofirídado, l&Ídâ ê k €íttificda
coín o nome dô em9íê§á, Í€sislenle â dáno6 duÍanlê o trânsports s ãmeaênín6nb,

Íiodode valdade Laíâdâ

Unid.dê
com 2169

Juliela 12 0 0 12 250 30 00
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e olulâdâ. quê c!íllenha especifcada o loc: dê oaqem óo píodulo, paso, dáa de
êínbdaggn e venciÍÍEnlo. A emôdagem dêve canlêÍ a valtdade de ío úinimo 06
mêsê6 a I âno, com í€gistÍG oà.igató.i6 do minisléíio da agÍiculbÍa. Vekrubs d6
Ertega Deverão seí í€chadc. em pêííeilã coíldipes írsicas e higrênir-saí*tàss
e Bm conbímrdade c.ín o Côdrgo Brêil€io de TÍânsib o€v€rão dnde, pcsJí
licênçâ espêcifca prB fensponê do dlmeílos, smiüdo pêio óIgão d€ vigilàncie
sãliltia muÍicipd ou 6sladld. A cdinê do coÍúuloí dsverá ser isoladâ da aÍBâ 6m
qu€ conlem G alimonlo6 prâ á ênfrga. Não será pê.milido o lrr1sport6 dê
quâlq$Í oulÍo pÍodulo iunlo 3o 0én6ío dituntlcio, e anda, de dimenlos qu6
pa6sitilileÍn dbÍ4ào nas cãetoíslirÀ do podub íünecido

,11

IÁRGÂRi{Â SEI SAL - Píoduzida exclusivaíÉnto de goídure vegeld, lipÍdio dê
6Cr% Em poles de polifloprleno com IacÉ d6 papel duminizâdo enfe a l tpa e o
potê. Rêsisbntes e que g anlan e intôoíidâde do podulo âté o consuíto.
Conlôndo 250 g Deveíá contêí extemarEntê os dádc dê identifÉrçà e
pr@edêírciâ, inÍo{rnqão núÍicional, núm6m do 106, dâh dê vdidade quarüdade do
pÍodulo e nümeÍo do rêgisfo 0 píoduto dovêíá aplê§êntâr vdidade minina d6 06
(sêrs) íies€s a patÍ da dáB d€ enflga nâ unrdade requisilarb D€íe.à s€í
fuchadoG, em perfuil6 coMilr6 Ísic€s ê hi0iánico-sâflit ias e em confoímiddê
coín o Código B.6ibro do TÍâísilo. oevoíh dnda, possuir I'cônça êspocÍ6cá púâ
tsaspoíle de diíEnb6, êmilido pelo ôrob de v{ilârcia sanit ia municipd cAr

estadual, À cabine do corÉutor dgr,€íá s6r isoldâ de &êe em quo con6m 06
âlií*ítos pâra â ênlr€la. Não seÍá peínifdo o bânspoítê dê qudquêí outo Flduto
junlo e gén€ío diíEolicio, e dnda dê dirÍEnhs quê lGsibrlitem dbrrâ 06
cáíelêrislicô do podúto lomeido.

lJnld.dâ
co,n 2509

C]êyboíi 10 10 0 20 396 i9.24

4l

IILHO VEROE - PÍodub píepaíado 6om 6 paÍtes comesllv€l do ceíêd, ôívêd6
píaicrnenle ctuâ. ou FÊcozÉ6, iírêíses em lilúib apopíido, subíElidõ á
pÍocessâÍenlo lendóoico atls ou dspois dê bchadâs hemeücameÍlê a fim de
evilar sua dleração. Aaondicionada eft ldas, de 2009 do poduto. A embdâg6m
dêve cooteí a vdijde de mÍniftc m Ín€§as. Com úentlcâção do prlduto, maaá
& l&íixntê, píázo dê yalddê â conlã da dala d€ íabÍic4ãô, de eoído coín as
mÍmes dâ Allvl§A. Velculos de Enlí€gâ: Dêt/oráo ser íechado§, 6m peííBitás

coíúr@ Íisi,6 e higiéni@sanilries o êm coílomrdâde com o Códi{p Brõibm
de Tràsilo. oercrão dnóa, possuü licênça êspecifica paa f&spoít6 d€ dimoí1tos,
emiüóo pelo óígão d6 vigi,áncia sanilriâ Ínunicipal o0 êstadud. A c€tinê do
condutr d6vê.á s€r isdda da âeô eín quê coítêm os ãimeíbs píô â en E0É.
Não sêíá poíÍÍilido o fó§poílê de qúdqu€í outo píúulo junb ó géneío
eliÍn6nlicio, e ãndâ, d6 diÍbntG que possiLililêfi elt6íeção nas câriEtorlsticâs do
píodub brnÉib.

Unldrdê
com 2009

21 0 0 21 3.50 84 1]il
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qrEln R LAm . Tipo pãÍr€são ídedo. ts.íl] dê suiidades, paasitÃ, teves.
leír6os, dêtit6 animds e vqelâis; composbào básica de leit6 e out6
süb6lârci6 pêímiúde por l€ii aspeclo. coí chao e sáor píópíics. Em perb§
dâü(6 ,EsisEnl€s, de 50 g do píodúo. A êmbdaosrl deve br a vdkjde dê
miniÍrb 06 môsês â 1 âílo, com íegistros obÍigatôÍioo do mtnisleÍio comp€t6nb,
ldenl,frcação, Pí@dâÍrcjâ, NúíEÍo de Lote, ouatdde do PÍoórto, Dalâ d€
Vdrdâde. Valllde Mi.imá do 180 di6 (6 írês€s) e pelÍ da enllqâ. oeleíb ssÍ
ftchedoG, êm p6íbit6 cond(rês fisb6 ô iigiénic+sánittiB e em conbÍmildê
com o Códrgo Bl6iloiro da Tráísilo. Dev6íâo ,iMe, poG§ulr lifiça espêclfcâ paa
lraspoÍte de diltEíh6. .Ínilido pelo ôÍ!à dê vigil&cia sâniúia tuniipd ou
eslâdud. A cetÍnê do condotoa dercrâ ssr isoide de àoâ êm qlrê coírtÉín 6
dimenlo6 pâíe a ontooa. N& soÍâ peímilido o trânspoíe óê qudqueí oúto orodulo
junlo e 0ê0ero diÍns{lcio, ê ernda. de diísb6 que possililibm dg4áo nô
caeleristc6 do produlo íoíneaido.

Unidâde
com 509

NaluÍd de
30 0 0 30 400 120 m
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VITIAGRE DE ÂLCOOL ' Podulo nâturd loÍnEntdo, acáüco simples, de pÍiíroiÉ
qudiiâê, isonb de coíabs ,ti6cià. &dos üg'licos ê minê.ds estr&hc, tilre
de sujiddes, maleÍid teírco 6 dolflos dê r mds 6 vlgetâs Cor êidez mlnime
d€ 4% d€ &ordo com â Ponaiâ n.745, dê 24 dê outuko de 1977 do [,!APA.
ÊrÍüãâgêm: Acoodrcioírãao êm íãco d6ti.o conbndo no minimo 500 ml, co(n
lânpa involâvel, heímoticãrEílê íechado ê suas co{úidês de!€íão e6t dê
ac0d0 com â NTA-72 (D..í6lo 12186, de 20/10/78). Rotutâgêmi Com vdidâdê
miniÍnâ de 10 m€ses a coítí da dala de êntíega. Voicutos de E0tê0â: Oe!eí& sêr
hcnedos, sm pêrbitas condir.s ffsi:B ê higénico-sânittias o €ín coíhmiledê
com o CodiÍ)o BÍasileio de Íánsíto De!êíão ainda, po6suí ttcênça esp€c ific€ pâra
lraspoíe de dimenlos. emilido pelo ôíg& de vrgil&ria sáitára múnicipd ou
oslâdud. A catine ilo condutor ósverá sêí isddâ da &eâ em quê cootém 06
dinranlG perâ a ênh6ga. Nâo seÉ peímitido o trânsporte de quetquff out() produto
júnlo ao oêÍEm dimênlicio, e dnda, de dimer o§ qu€ p§§ítititom dEra,:o nes
cEdêíistic6 do Eoduio foínecilo.

lJnidáde
com 500r

Sado 50 í0

.$
02

\

62

l_

1.44 89 28

60

ovos TtPo a ntegros, sem íehaduíê6, brânco tivre de sujidedês, pâÍêilas,
fungos ou outrâs pati/julas quo corllpomêtam o consuÍÍE 6 o âÍúaeoan6ítlo.
Embdaq€ín: Beúqa conbndo 30 unidd€s peseÍx,o estÀ unirdes, ênte 55g a
59 g. Rotulâgêm: 06í6Íá coíltêr erloíramente os ddos de lrêntficáÇâo,
pra€dâúq núír€Ío d€ lolo, quílüdãdo do Eodub, númelo oo Íogistro no
ilinist*io da AgÍArtuía§lF/DIPOA e canmbo d€ ansp€çà do StF ou StE Dev€Íá
z{resenlã velitlde minima d€ 30 (fintâ) diâs a paítir de dâtá dê eflt ega. Vehuto6
dê EntEgar Vêiculo em câÍoc€riâ íschada, lsotérmlcá e higionizadâ. Apíessntaxto
Ceôícão de Vistoíia. €ínitdo no íüinbipb oir esledo, expedido pelâ Íespôclivâ
arloÍidde sanilíâ, em alendimento á Lei 6.437r./ e o oecrêto Estadld n.20.786,

l 0i08/98. Codigo Sânilaío 275 § 1

277 CVS 1 0711 l 191

B.ndcjâ
com 30

Ov6 oe
hoÍa

10

i'\

08

1

01 49 13,00 637,m

ô2 0t E0O COÂLHO - ProdLrlo ialuía ulari)ênlo Técnico dê ldênlidâdê Kg Ge,son 20 0 0 2t 22 80 456 00
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e oualidade, constanle da lnsfução Normativa n' 30, de 26/06i2011, do Minislêno

da AgÍicultuíâ, P€cuáÍiâ 6 AbêsteciíEnto, é o 'qLreiF qua sê oblém por coagulâção

do leito poí írêio do codho ou olrtr6 enzimô coagulâítes âpíopÍidõ,
coíÉmênládâ ou náo pela 4à de batênas lácteâs sêlecboêdas, e

coírEíciâEâdo normdÍlenb co.i ate 10 (de2) di6 de íaôíicaÉo'. t)e írêdia a dtá
umdade, de m6sa seÍni coarda ou cozrdâ e apí6sgÍe um boí de gddúa no§

sôlijos blas valável enfe 35% e m%%. Embâiagêm a váDUo, êín sa d&üao
lÍaspaente e alórico, frerlv€l e ÍesisEnle, quê gdânlâ inl6gidade do pÍodúlo â1ó o
moÍr€nlo do consumo 0ê &oÍdo com ás no.m6 dâ ANVISA 6 MAPA (Ministáíio da
t€íicultría e Pecuria). V€iculo 6m cálroctúiâ Íêcháde, ISOTÉFiI,||CA e higienizada.

A|í6s6nterío CERTIFIüoO DE VISTORIA, êmitido no munbipio ol] €sládo,

6lpedido pola ,espectivâ a,loíidaóê §àíxiâ, êm et6ÍÉidEnto à Lei ô.437fn o o
o€crclo Esladual ír'20786. de 10/08.88, a Codrgo Saniliio do Eslado d6
PômrÍülco - M. 275 ceut, §1'e Art 2r/ e Portria Cvs -15, dô 071 1/91

Deniz

86

POIP DC FRUTA - Saboils víied6 - composla de polpa de Íru1â inlêgrd,
ombálâdá om sftos dê Polibno l6il6o com compaidâd€ dê I kg (Dêvo consler nâ

6mbdâ06m o nom€ do fádianle, CNPJ, dáâ do vdidadê 6 faiÍrcaçâo) dêvondo

contêí a 6nt6gâ dê no miniÍD 06 ÍrE§€§ e pstr da dalâ de eítr€oa, coín o§

Íôgisr6 obíigatôíios do ninisÉíio coínpebrÍe. Veijulo6 de Enregái De€í5 seí
ÍechadG em perbilê cond(Sêa fisiE e hlléni:csánilári6 ê eín conírrrdads
mín o Côdqo Brasileio de TÍânrt5. Dêveíâo ãndâ, possuií lieí[â ospelficá paa
!ürspoíle de diÍrEnlo§, êmiüdo pslo óeb & vigilânciâ salit ia munidpd o0

eslâdld A cahne do co,úuloí dêveíá §& isoláda dâ ârêâ em quo conlôm os

alim€ilo6 para a entooa. Nào sêrâ pdniüdo o ransponê ds quâlquff oulro pÍoduto
junlo âo 0Éneío dim€nthio, e âinda, & dimeflh6 quê possibilit€ín dtÊráção ffis
caíaledslicas do oÍodulo tomecido.

Kg
Ctuíu

70 0 0 70 672 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante cÍédito em contâ @Írente da confatada, por ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do receblmento definitivo, quando mantidas as mesmas condiÉes
iniciais de habilitação e caso nâo haja fato impeditivo para o qual tenha conconido à contratada.

PaíágraÍo Segundo - Os pagamentos serão realizados integrâlmente, em conespondência com os produtos efetvamente
entrêguês no mês anterioÍ ao do pagamento.

ParágraÍo Têrcêiro - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipal de
Saúde dê Chá Grande/PE, Localizada na Avenida Sâo Josê, n' 101, Centro, Chã Grande/PE.

Parágraío Quarto . Por ocâsião do pagamento a contÍatada deveÍá apíesentar

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

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

SecÍetaria da Receita Fedêrâl do Brasil:

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiçâ do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da contratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, âpós a apresentaçâo pela ContÍatada da nota fiscal
preenchidâ e indicaçâo do banco, agência e conta bancária da empÍesa que receberá o valor do objeto.

ParágraÍo Sexto - Nâo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado

PaÍágrafo Sétimo - Nenhum pagamênto será eÍetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrig
Esse Íalo náo será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

ParágraÍo Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com eíTo, ou observada qualquer circunstância que desaconselhê o
pagâmento, seÍá devolvida à conttatâda, para @neÉo e nesse câso o prazo previsto no parágrafo primeiro serà
intenompido. A contagem do prazo previsto para pagamênto será iniciadâ a paÍtiÍ da respectiva regularizaçâo.

Parágrafo Nono. Eventuais atÍasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualquer atuâlizaÉo.

ParágÍaÍo Décimo - A adjudicâtária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no
Contrato.

Uta ll»tt
chã
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ParágÍaÍo oécimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos pÍeços apresentados todos os gastos do frete, embalagem e todos

e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualqueÍ outra natureza

resultantes da execuçâo do contrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁRh . oconendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a

contratada náo tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualizaÉo monetáÍia sobre o valor devido, pela

vaÍiação acumulada do IPCA/IBGE oconida entre a data final pÍevista para o pagamênto e a data de sua eÍetivaÍealizacÃo.

CúUSULA SEXÍA. 0O REÂJUSTE - Não será concedido rêajuste ou coneÉo monetária ao valor do Contrato.

Parágíafo Único . Fica assegurado o reequilibrio econômico-financeiro inicial do ContÍâto, mediante a superveniência de fato

imprevisivel nos termos e Íorma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante pÍovocaÉo da contratada,

cuja pretensão deverâ estar suficientemente compÍovada através de documento(s).

CLÁUSULA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATo - os cêneros adquiídos deveráo ser entregues no

Fundo Municipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de oezembÍo, n' 145, Centro, Châ Grande/PE, ocasiâo em que será
procedida a conferência dos gêneros entregues, e â verificaÉo se estão de acordo mm as caÍacteristicas e quantitatjvos

descritos na Ordem deFornecimenlo.

Parágrafo Primeiro: Os gêneros alimenticios deverâo ser entÍegues em até 03 (três) dias uteis, e do recebimento da Ordem
de fomecimento, emitida pelo Departamento responsável do Fundo llunicipal de Saúde, no horáÍio de 08h00min as
'l3h00min.

PaÍágraÍo Sêgundo: Os produtos serão recebidos definitivâmente apos a vêÍificaçâo da qualidade e quanüdade dos produtos

e consequente aceitaÉo, mediante atêstado do setor responsável,

Parágrafo TercêiÍo: O pÍazo de validade dos produtos, nâo poderá ser inÍerior a 06 (seis) meses contados a pâítiÍ da data de
entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fomecimento emitida pelo Departamento e Responsável do Fundo

iilunicipal de Saúde.

PaÍágrafo Quarto: O transpoÍte, carga e a descarga dos gêneros coÍreÍâo por conta da Contratada, sem qualqueÍ custo
adicional solicitado posteriormente ao Municipio ou ao Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo QuiíÍo: O recebimento provisório ou dêfiniüvo do sêrviço e do obieto nâo exclui a Íesponsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorÍeta execução do contrato.

ParágraÍo Sêxto: A Contratada ficará obrigada a trocar o produto que vieÍ a ser recusado poÍ nâo atender à especificaçâo do
Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acaÍÍete qualquer ônus à administração ou importe na relevância das sançôes
previstas na legislaÉo vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) pÍodúo(s) será dê atá {8 (quarênta e oito) horas
corridas, a conter de notiÍlcação à contratada, às suas custas, sem prejuizo da apliceção daspenalidadês.

Parágrafo Sétimo: Os materiais serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do
beneficiário os padrões adequados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidad
quando da utilizaçáo dos mesmos.

Parágrafo Oitavo: Os gêneros alimenticios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na
alimentos com caracteristica de cada produto. Os produtos alimenticios Íomecidos deverâo âtender ao djsposto na legi
de alimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde (MS), bem como
pelo l/tinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) paÍa fins do controle de qualidade da alimentaçáo.

Parágrafo Nono - Será designâdo o servidor Jairo Amorim Paiva, l,latricula 494434, SêcretáÍio i,tunicipal de Saúde, como
GESTOR 0O CONTRATO e o servidor Renato Joâo dos Santos, l/atricula 344611, Diretor dê Adminiskação Hospitatar,
como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e Íiscalização da entrega dos pÍodutos, anotando em
Íegistro próprio todas as omrrências Íelacionadas à execuÉo e determinaçao, tudo o que foÍ necessário à regularização de
falhas ou defeitos obsêrvados na execução do Contrato.

F'INDO MUNICIPAL DE SAUDE
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CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTR TACÂO - A subcontrataçáo depende de autorização prévia da Contratante, a quem

incumbe avaliaÍ se a subcontÍataÉo cumpre os Íequisitos de qualificaçao técnica, além da regularidade fiscal e tÍabalhista
necessários à execuçáo do objeto.

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

poderá subcontralar parte do obieto desle termo de referência, ate o limite máximo de 30%, com prévia autorizaçáo do Fundo

lúunicipal de Saúde.

ParágraÍo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrataÉo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela

perleita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e cooídenaçáo das atividades da subcontratação, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumpÍimento das obrigaÉes contratuais correspondentes ao objeto da

su bcon tÍatação.

CúUSULA NONA - OÂS OBRIGACÔES DA CONTRATADA - Ê responsabilidade da CONTRATADA a execuÉo objeto

mnkalual em estreita observância da legislaÉo vigente pâra contÍataÉes públicas, as especificaÉes técnicas contidas no

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

a) Fomecer o objeto no prazo e na forma de êntrega estabelecidos no Termo de ReÍeÍência e nâ proposta, mm
indicaÉes referentes à marca/fabricante, ficando suieita à multa estabelecida no contrato, bem como às prescri@es

da Lêi das LicitaÉes e Contratos Administrativos, respondendo pêlas consequências de sua inobservância total ou

paÍcial;

b) Manterse, duÍante toda a vigência e execução do conbato, em compatibilidade com as obrigaçoes assumidas,

com as condiÉes de habilitaçâo e qualificação exigidas no Termo deReferência;
c) Atender ao châmado e/ou à conêÉo do dêfeito dêntÍo do prazo êstabelecido neste insbumento. A Não realizaÉo
dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida nocontrato;
d) Aceitar, nas mesmas condiÉes de sua proposta, os âcÍéscimos ou supressões do Íornecimento ora mntÍatado
que porventura se fizerem necessârios, a critério da Contrâtante;
e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos objetos, qualquer que seja
sua causa;

0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualqueÍ fato extmordinário ou anormal que ocoÍer no fomecimento do
objeto contratadol
g) Arcar mm todas as despêsas decorrentes de uma eventual substituição do objeto, em caso de Íeposiçâo do
mesmo;

h) Prestar esclaÍecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que foÍ rêfeÍente à entrega e a quaisquer

ocoÍrências relacionadas âos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a terceiros no Íornecimento
ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalizaçâo ou acompanhamento realizado pela

Contratante;

,i) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaçôes sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigandese a sâldá-los na epoca própria, vez que os seus êmpregados não
manterão nenhum vinculo empregatício com o MUNICÍPlO;
k) Responsabilizar-se por todos os encârgos fiscais e comerciâis resultantes destacontratação;
l) Responsabilizar-se pelo Transpo(e do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao
fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no locâl de destino, bem como cumprir, as normas
adequadas relativas ao fansporte do produto objeto do presente termo;
ml EntÍegaÍ o produto acondicionado de Íorma adequada garantindo sua integridade Íísica;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em deconência de descumprimento
dê quâlquêr cláusula ou condiÉo do conkato, disposiüvo legal ou Íegulamento, por sua parte;
o) Observar ÍigoÍosamente todas as especificaÉes gerais, que oraginou esta confatação e de sua proposta:
p) Manter númeÍo telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediaçâo junto à
conúatante.

cúusuLA DÉclMA - DAS OBRIGACÔES OO CONTRATANTE - Sâo obrigaÇôes do Fundo t/unicipat de de
Grande/PE:

a) Receber o objeto nas condiÉes eslabelêcidas nêste Conbato;

à
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b) Verificar a conformidade dos bens recebidos mm as especifica@es constantes no Termo de ReÍerência ê da

proposta para fins de aceitaçáo e recêbimento definiüvol
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiÉes, falhas ou inegularidades verificadas no objeto Íornecido

para quê seja substituido, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar ê fiscalizar o cumprimento das obrigaÉes da Contratada através de servidor responsável designado;

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor mrrespondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos nêste Contrato,

0 FoÍnecer atêstado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigaÉes contrâtuais,
g) A Administraçao não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualqueÍ dano câusado a tercêiros em decorÍência de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cLÁusuLA DÉCtÍrtA PRTMEIRA - 0AS PENALIDADES - Com fundamento no A(. 7' da Lei Federal n.o 10.52012002. f'caá
impedido de licitar e contratar com a Administraçâo Públicâ Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem pÍquizo de multa

de ate 30% (tÍinta poÍ cento), do valor estimado para ARP e demais cominaÉês legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaÉo falsa;

b) Ensejar o retaÍdamento da execuçâo do objeto;

c) Falhar na execução do conkato:
d) Não assinar a Ata de RegistÍo de PÍeços e Contrato no prazo estabelecido;
ê) Comportar-se de modo inidôneo;

0 Nâo mantiver a proposta;
g) oeixar de entregar documentação exigida no cêrtame;
h) Cometer ftaude fiscal;
i) Fizer declaraÉo falsa.

PaÍágrafo PÍimeiro - PaÍa mndutas descritas nas alineas'a','d', "e','f, "g'; "h' e "f, será aplicada multa de no mâximo

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

ParágraÍo Sêgundo - O retardâmento da execuÉo previsto na alinea'b', estará configurado quando a Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justiÍicada, a execuçáo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data constante
nâ ordem de fomecimento:

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obriga@es definidas no contrato por 03 (três)dias seguidos ou po|10
(dez) dias intercalados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razáo de falha na execuÉo do contrato, de que kata a
allnea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do ParágraÍo Sexto.

ParágraÍo QuaÍto - A Íalha na execuçáo do contÍato prevista no subitem'c" estará configurada quando a Contratada se
enquadÍar em pelo menos uma das situaçÕes previstas na tabela 3 do item PaÍágraÍo Sexto desta cláusula, Íespeitada a
graduação de inÍraçÕes conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

GÍau da lnÍÍaÇão Pontos da lnÍração
1

2 3

4 5

5 8

6 10

ParágraÍo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Ouarto estará configurado quando a Contratada executar atos
tais como os descritos nos aÍtigos 92, parágrafo único, 96 e 97, paÍágrafo único, da Lei no 8.ô66/1993.

3 t

2

4
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ParágÍafo Sêxto - Pelo descumprimento das obrigaÉes contratuais, a AdministjaÉo aplicará multas mnforme a graduação

estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

PARA OS ITENS A DEIIúR DE:

Parágrafo Sétimo - A sanção de multa podeÍá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento
contrataÍ estabelecida no CapuÍ desta cláusula.

PaÍágraÍo Oitavo - As infraçoes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corÍidos a contar dâ
aplicação da penalidade, a ContÍatada cometer a mesma infÍaÉo, cabendo a aplicação em dobro das multas
corÍespondentes, sem prejuízo da rescisâo contratual.

PaÍágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicâda sêm o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade -
PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual n" 42.'191/2015 ê no Decreto Estadual n0 44.948/2017.

PaÍágÍafo Dácimo - A cÍitéÍio da autoridade competente, o valor da multa podeÍá ser descontado do pagamênto a ser
efetuado ao contratado.

GÍau
1 0,2% sobre o valoÍ da ordem de Íornecimento a que se refere o descumpÍimento da obrigação

2 0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumpÍimento da obrigação

3 0,870 sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaçâo

4 1,6% sobre o valor da ordem de íornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaçáo

5 3,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprjmento da obrigaÉo
6 4,0% sobre o valoÍ da ordem de fornecimento a que se reíere o descumprimento da obrigâÇáo

Item Descíição Grau lncidência

1
Executar fomecimento incompleto, paliativo, provisório como por câráter
permanente, ou deixar de providenciaÍ recomposiçâo complementar.

2 Por OcoÍência

2
Fornecer infoÍmaçáo Éúda de Íornecimento ou substituir material licitado por

outro de qualidade inferior.
2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de forp maior ou caso Íortuito, os

lomecimentos contÍatados.
6

PoÍ dia e por tarefa
designada

4
UtilizaÍ as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do
contÍato.

5 Por Ocorrência

Recusar a execuÉo de Íomecimento determinado pela Fiscalizaçâ0, sem
motivo iustificado.

Por Ocorrência

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico,
iesão corpoÍal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

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

1
Por item e por

ocorrencta

8 i,4anter a documentaÉo de habilitação atualizada. I

Por item e por

oconência
I CumpriÍ horário estabelecido pelo contrato ou determinâdo pela Fiscalização 1 Por Ocoíência

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

1 PoÍ Ocorrência

11 CumpÍir deteÍminaÇão formal ou instruÇão complementar da FiscalizaQáo 2 Por Ocorrência

12

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não pÍevistos nesta
tabela de multas, apôs reincidência formalmêntê noüficada pela unidade
fiscalizadorâ.

3
Por item e por

ocorrência

13
Entrêgar a garantia contÍatual eventualmente exigida nos lermos e prazos

estipulados.
1 Por dia

Corresoondência

5

6
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ParágraÍo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuÉo direta da sanÉo de multa indicados no Parágrafo

Décimo acima, o contratado será notifrcado para recolheÍ a importância devida no pÍazo de 15 (quinze) dias, mntados do

recebimento da comunicação oficial.

ParágraÍo Décimo Segundo - Deconido o prazo previsto no PaÍágrafo Décimo Terceiro, o mntratante encaminhará a multa

para cobrança ludioal.

Parágrafo Décimo Terceiro - A AdmrnistraÉo poderá, em situaÉes excêpcionais devidamente motivadas, efetuar a

retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administÍativo.

CúUSULA DÉClÍrlA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do presente Contrato ensejará a sua

rescisão, com as consequências contíatuais e as previstas em lei ou regulamento.

ParágraÍo Primeiro - lnadimolêmonto imputável à contratada - O mntratante poderá rescindir administrativamente, o

presentê Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sêm que caiba à contratada dirêito a
qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes em processo administrativo regular.

ParágraÍo Segundo - O presente Contrato podeÍá ser rescindido @nsensualmente, mediante a oconênda da hipotese
prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

PaÍágrafo Tercêiro - O presente Contrato poderá sêr rescindido amigavelmente, por acordo entÍe as partesi redulda a

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

Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaçâo procêssual vigente. Artigo

79, lll da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Quinto - Quândo a rescisâo oconer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que

haja c{lpa da contratada será esta ressarcida dos prejuízos regularmente mmprovados que houver sofrido. Artigo 79
parágrafo 2" da Lei8.ô66/93.

ParágraÍo Soxto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escÍita e fundamentada. Artigo 79

parágrafo 1" da Lei 8.666/§3.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA - OAS DESPESAS 0O CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da contratada o
pagamento de tributos, tariías e despesas decorÍêntês da execuÉo do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas deconentes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscêis e

comerciais, demnentes da execuÉo do Contrato. Artigo 71 da Lei8.ô66/93

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - oOS REcuRSos ORCAMENTÁRlos - As despesas decorrentes deste trato
por conta dos recursos a seguir especificados

CúUSULA OÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos que vrer a
soÍrer o contratante, ou terceiros, em razão de ação ou omissãc, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos,
independenlemente de outras cominaÉes contratuais ou legais a que estiver sujeitai não excluindo, ou reduzindo esta
responsabilidade, a fiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 dâ Lei 8.666i93.

cLÁusuLA DÊclMA sExIA. DOS ACRÊSCIMOS E SUPRESSÔES - A quantidade inicialmente contratada poderá ser
acrescida ou supÍimida dentÍo dos limites previstos no paÍágÍafo primeiro do artigo 65 da Lei n" 8.666/93.

8000
8000
8000

8002
8002
8002

10.302.1014.2.852
10.302.1014.2.852
10 302 1014.2.8s2

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00 R$ 541 42 dência

R$ 3.036,23 (Hospital)

R$ 87,99 (Caps)

ELÊEtlro DE DÉsPEsAóneÃo U IDADÉ ORçAIEITÁRA PhoGRA Â DÊ TRÂBÂUto
VÀLoR A
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cúUSULA DÉclilA SÉTIMA . DAS ALTERACÔES - As alteraçôes, porventura necessárias, ao bom, e fiel cumprimento do
objeto deste Contrato serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo Aditivo.

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

E, por estarem justos, , firm presente Contrato em quatro vias dê igual teor, e para um só efeito legal,

na presença das testemunh ue também

Celso Cavalcanti do Nascimênto
/MF N" 353.431,684.34

o Municipalde Saúde
CONTRÂTANTE

ô

:}gÉL. o-7r1.,..ea

ALIMENTOS CAVALCANTI EI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

N

l-6 í,tt2-'1-ífC PF;
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