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F'ROCESS0 LtC|TATOR|O N" 006/2022

CONTRATO FMS N.O A1212023, QUE ENIRE SI CELEBRAM O FUNDO

MUNtctpAL oa slúoe or cuÃ GRAIúDE E A EMqRESA snrr comÉaao
DE ÁRT'GOS PARA ESCRITORIO E PAPEI./.RIA EIREI.I ME, PARA OS F'ÍIJS

QUE SEESPEC'F'CÁ.

Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro de 2023, de um lado o FUNDO MUNICIPAL Oe SAÚOE Oe CUÃ GRANDE 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 no 08.625.16710001-

50, neste ato representado pelo seu Geslor e Secretário de Saúde Sr. iairc Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por

meio da Portaria N' 28512017 datada em 01108i2C17 , portador da Carteira de ldentidade No 1 .826.81 2/SSP/ PE. CPF no 353.431 .684-34, no

uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL neste ato denominado simplesmente CONTRATAT'ITE, e a empresa Shift Comércio de
Artigos para Escritório e Papelaria Eireli ME, inscrita no CNPJ scb o n' 31.059,319/0001-16, estabelecida à Rua Ananias Lacerda de

Andrade, N0 68 - Loja 01 - Jardim Caetés - Abreu e Lima/PE - CEP: 53.560-550, neste ato represenlada por seu representante legal, Sr.

Ir4arcio Cardim Prates, portador da Carteira oe rcientidade N" 4,432619, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de

Pernambuco, CPF/MF N" 847.431.824-68, rici"avante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é

decorrente do Processo Licitatório no 00612022 - Pregão Eletrônico no 005i2022 - Ata de Registro de Preços FMS n' 01012022 -

doravante denominado PROCESSO e que se i'k'geÍá cela Lei Federal no 8.6ô6 de 2'l de junho de 1993, e modiÍicaçôes subsequentes; pelos

termos da proposta vencedora, parte iniêgÍante iesre contralc; pelo estabelecido nc Eoital e seus anexos, pelos preceitos de direito público,

aplicando-se-lhes supletivamente, os principics da Teoria Gerai dos Contratos e as ciispcsições de direito privado; atendidas as cláusulas, e

condições que se enunciam a seguii:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETo - Fornecimento parcelado de gêneros alimenticios destinados a Residêricia Terapêutica, Centro

de Atenção Psicossocial - CAPS t'tospital Gera! A!Íi'edo Alves de Lima e Unidades de Saúde da Família - USF, conforme especificaçôes e
quantidades indicadas no Anexo ll, parts integrante oeste contrato independente de transcrição

Parágrafo Primeiro - 0 presente Contrato não poierá ser objeto de cessão ou transferência, no toCo ou em parte.

CLÂUSULA SEGUNDA . DA FINALIDADE * O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades normais do Fundo
Municipal de Saúde, através da Residência Terapêutica, Hospital Gera! Alfredo Aives de Lima e USF's.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 31 de dezembro de 2023, ccntados a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, nos termos da legisleÇêo pertinente.

cLÁusuLA QUARTA - DO VALOR E CONDIçÕES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Conrrato o valor de R$ 1Í.404,14 (Onze mil,
quatrocentos e quatoze reais e quatoze centavos) referente ao valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade do
período mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

|TETÚ. EXCLUSIVO PARA

§ESCRTçÂO

ACHOCCTÂTADO EM PO
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Alimento aahocúlalaco ern aó.

a2

instentâneo. O pÍodutc deve ser íortiÍicado ccm vltaminas e rninerais,

sem r3nçc. Plástica, hermeticêmenle fechada cu larâ, fesislenlê,
sem períuraçÕes ou amâssaíÍ,enlos. üonlendo 1 Ks do píoduto.

Deverà conter exteÍnamenie os Càdos ce identiÍcaÇao e
proceCénciâ, informaçàc rrtricior;ai, número Cc lote. datá dê
vâi,dade. quantioade do produto e núTêrc dc ieg;stro O prodútc

deverá apresentar validâde rnrnirna ce 18o(c'onrc .) oiiênia) diss a
pad;r da daia dê enÍega na !Íitdjrê req,ri3iren'rc. De,,:rão ser
iechados, em pedeitas coÍldiÇões f,stcas e higiênicssan;tânas e em
corformidade com c Codlgo Brasrteiro Ce Trâ'ts;to, Deyêrào arníja,
possr.rir lrcença especifica parê traílspoíre ije alin:)entos, eíxiti0o pelo

ôrg5o Ce vigilárcia sa"itária m,jnicrpâl cJ estaduâ,. Ve;cJio de 
I

Entrega: A cabine dc conduro: cjeverà se; ;sllada oa área err, que j

conleTíl oS 3liÍren(rs paia a Ênlíêga i{ão sêiJ,.ür,-n,t,Ca o transpcne j

de quaiquer outÍa oroduio -uÍrtc ao gênêro ai,'l:er:t:cro t ;inoa, le I

afimeÍ,tos que p0ssibil;tem alteração nas caraciêr:s:;cas ic c,oc:lc I

Í:g Cafl:ile 1ú

!4

14 1 2à4 31

Ícrnecido, l_
AVEIA Etil FLOCOS FINOS .Produtr:3:r,i:ã.t: cs n,o;ge,r de l

0rãas Ce aveia, âpós irrni,e,ra e ilâssÍlJêçâo rr:ic!;:i,'iert: rle 
i

sujidades, pai'asitas e larvas ,tdrn;i;n(jc Lmidaig ,r.âr;r,í, (,f l5:i,
poí ceso. Embalagem primári;:: Acon,l;ü;oÍâCo êr,t s:raa,Ê c:;-§ii..ci
apropíados, fechadcs. Ernbalaggrn scliÍtda,Ía: cai;lrts r,.,:'r rr,âicr;li
aprrpriado cr:n:enoc 2009 e suâi ccÍ1,j:!44: úe\c.ir :§:;; ,re

Ulidade01 fo(i 66,78

as cat6ciêri§l(,3S

nY!:

TOIÂi- Total
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Procedência. lnformações Nutricionais, Número Cs Lolê, Quâilridade
do Produto. Data de Validade com prazo de no mininio 180 dias (6

meses) a partir da data do recebimento. Veiculo de Entrega, Deverão
ser fechados, em perfeitas condiçÕes íisicas e higrênico-sanitárias e
em confoÍmidade com o Côdigo Brâsileiro de frânsito. Dêverâo
ainda, possuir licença especiÍlca para transpoÍiê de alimentos,
emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual. A
cabine do condutor dêverá ser isolada da área ern que contêm cs
alimentos para a entregâ. Nâo será permitidc o transpoÍiê de
quâlquer outro produto junto ao gênero aiirnenticio, e âlnda. de
alimentos que possibilitem alteraçâo nas caracteristicas do prcduto

REF|NADO - Obiido de espécie vegelar isenro dÊ
ranÇc e substánciâs estreihas, adêquada para as condiçoes
previslas de srrnazenamerúo, Er.lbaiagem primaria: Em latas limpas.
isentas Ce ieÍíugent, ou ganaÍas PET nâo amassadas, sem
estufamenios, rcsistentes, que garantam a ;ntegridade do pro.duto

ate o momenlo io couslrmc, rronlendo 90C rnl. EmbalageÍt
secunrlána: Caixa com 20 unicaoes de 9CC ml. Rorulagem: Devera
conter exteroamente os dados de identlflcaÇâc e procedência,
inÍormação nutficional, numero do lote data de validade,0uânttdade
dc produto e número do íegistro. 0 produto deverá apresentar
validade mrniaa de i0 (dez) meses a oaíir da data ds enÍega na
unidade requisitànte. Veículos de Entrega: Devetio seríechados, em
peíeitas condiqôes Ílsicas e higiênico-sanhârias e em conformidade
ccm o Codigo Brasileko de Trânsito. Deverãc ainda, psssurr licsnça
especiUca paÍa transporte de altmentos, emitido pelo órgão Ce
vigilânclá sânitâria municipal cu êstadual. A cabine d0 condütor
deverá ser isolada oa área em que contéÍn os alimenlos 0aÍâ a
entíega. Não será permitido o transporle de quelquer outÍo oroduto
junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimentos que possibilitem

OU DOCE

26'^,,20

45 Unidade
com 900Írl

r,ô 01 .86

Ce paniícaçâo, utilizando
1 801,80 |

5,10

199.40

aô

0 5 39.88

primeira qualidade. Embalagem: Plàstica, hermeticamenie fechada e
intacta. Contendo 250 g do produto. Rolulagem: ldentiÍicação do
produto. marca do fabÍicante, dâta de fabriceão e prazo de validadê
de no minirno 180 a pârtir da data do recêbimento. Seio 0e pureza Ca

Assoctaçâo Brasileira da lndústria do Café - ABIC, Veiculos dê
Entrega: Devêrâo ser fêchados, em perfêitas condiçÕes fisicas e
higiênicesânitárias e em conformidade com 0 Codigo Brasileirc de
TÍânsiro. Deverão ainda. possuir licença esoeciÍica para transpcÍte
de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipãl ou
estadual. A cabine do condutor devera ser isolade da área ern que

conlem os alimentos para a entÍega. Não será permitido ô transpcne
de qualquer ouko produto junto ao gêneÍo alinnentic,c, e arnca. de
alimentcs que possibilitêm alreraçâo nas carâcteristicas do produto

fornecido.

proteina otimizada e pÍebioticos auxiliando no kataÍnento de
constipação. sendo mârs segura e apresentando risco reduzido de
diaÍeia. Apresentando pêrfil próximo do ieite rnateÍno e fib,ras

solúveis. lsenta de glúten. Validade rninimâ de 12 mesês.
Embalagem contendo entre 4000 a 800 g. REFERÊNCIA; APTAMIL
PROFUTURA í/ APTAMIL PROFUTURA 2I NAI'J CCNFCRT 1/ NAN
CONFORT 2

Pacote com'11 Nordesiino 2g 10
2509

ú5 0Nestogeno

torÍado ê moido, deviciamente selecionadc. De

INFANÍ|L dê parlida e de seg fcrmuladâ côm

Lata com
4009

LEITE EM PÔ DESNATADO - Produto de aspêcto em pó uniíorme.
sem grumos, suiidades, parasitos, larvas e outras substancias
estÍanhas. de coloração creme branco e claro, sem ranço. com sabor
e odor caracteristicas. Embaiagem primariâ Tipo plástica
transparente e rosistênte. Devendo apresentar peso líquido de 1 kg.

Embalagem secundáÍia: Iipo plástica reÍorçada, adêquada ao
empilhamento recomendado, lâcrada e identificaCa com o nome da
empresa. resistênte a danos durante o transporte e aÍrnazenâmento.
garantindo a integridads do pÍoduto durante todc o seu periodo de
valdade e contendo, no maximo 10 kg de peso liquido. A
embalagem individual ê de pohéster rnetalizaCo com 2009 e
embalagem secundaria de papel relorçado ou plástico transpaíente
com 5 ou 10 kg, A embalagem deve conter a validade de ro minimo
06 meses a 01 ano, com os registros obrigalórios dc rninistério
competênte. Deverào seí fechados, em períeitas condiçôes físicas e
higiênico-sanitáriâs e em conformidade corn o Código Brasileiro de
Trânsito. Deverão ainda, possuir licença específica par3 transpoàe
de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipa ou
eslâdual. A cabine do condulor deverá se!' isoladâ da area em Que
contêm os alimêntos para a enkega. Não será permitido o trans0o(e
rje qualquer outrc produto júnlo ao gênero alimenticro, e âinda, dê
alimentos que possrbilitem alter4áo nas caracteristicas do produto

36
Pacote com

2009
aaa 3C

o r,

40 ô,53

13

Da casa '11016 k^
I

I
30/ 0 140 12,87

255,00

ras

sabor e

0

I

I
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I consumo. Ausente de umidade e bolores. SenCc o pâc coce com
sabor caracteristico cobertura de coco. Contendo cada unidade o
peso líquido de 509. Em conformidade com a legislaçâo em vigor e
fornecido êm embalaqem aorooriada.

47

PAO INTEGRAL . Íipo: bisnaguinha, Peso ReÍerência: unidade de
509. Produto elaborado a basê de Íarinha de tÍigo integral,
apresentando aparência e saboÍ caracteristicos ao produto Com
ausência de umidade e bolores, rcondicionado em embalagem
aorooriada. em conformidade côm â leoislacáo em vioor.

Kg 0 30 '13,08 392.40

SAL REFINADO IODADO - Sal refinado, iodacjo, com granulaçáo

uniforme e com cristais bÍancos, com no minirno de 98,50/ô de cloreto
de sódio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e

máximo de 15mg de iodo por quílo de acordo coín a Legislação
Federal Esgecifica. Embalegem prilnária: Tipo plástíca transparerte
e resistente. Devendo apresentar peso liquido de 1 kg. Embalagem
secundária: Tipo plastica reforçada, adequada ao ernpilhâmento
recomendado, lacrada e identificada com o noÍne oa emprÊsa,

resistente a danos durante o transporte e armazenamênto,
gârantindo â integridade do pÍoduto durante to0o o seu periodo de

validade e contêndo. no mâimo 30 kg de peso lÍquido, Rotulagem:
Com validade minima de 10 meses a contar da data de enÍege e
suas condiçÕes deverâo estar de acordo com a resoluÇáo RDC n" 28

de 28103/2000. Registro no Ministério da Saúde e constitJrdo de
acorCo com o DecÍeto ít' 75.697t75 - MS. Veiculos de EntreEa:

Deveião ser fechados, êm períeitas condiÇoes íisicas e hrgrênlco-

sanrlarias e em conformidade com o Codigú Br,asileiro de Trâfisito,
Deverâo ainda, possuir licença especiÍca para transporte de
alimentos, emrtido pelo órgao de vigilância sanitaria mu4icipal ou
estadual. A cabine 0o condütor deverá ser isolêdâ da área êm que

contém os alimentos pâra a entÍega. Não seíá permitido ú rransportê
de qualquer outro produto juritc ao gênero alimentlcio, e ainda, de

I allmentos que possibilitem aiteraçâo nas carecterisdcâs Co produto

I fornecido.

50 21Lebre 10Kg 08 1,7939

SUPLEÍúEI{TO ALI'iIENTAR para dieta oíal i enteíal. Produto
indicadü para complemêntâr a âlimentação, sabor bauniihâ ou
chocolate. Vâlidade mínima de 12 meses. ApÍesentaÇão em Lata
corn aproximadamente 400 grâmas REFERÊNCiA: SUSTAGET\,1/

ÉNSURE/ SUSTAP/ NUTREN

51 Nútrei1
Lata com

4009
1ú 45,93 dqq 1ô

5 52 60

qualidade, compaôta. firme, coloração uniÍorme, aroma, coÍ, tipi.os
da esÉcie, em perfeito estado de desenvolvimento. nãc sêráo
permitidos danos que lhe aiterêm a conformação e a aoarência.
necessita estâr isenta de sujidades, parasitâs, rachaduras. cortes e
perfurações. Veículos de Entl'êga: Deverão ser fechados, em
perfeitas condiçóes fisicas e higiênicGsanitárias e em conformidade
com o Côdigo Brasileiro de Trânsito. Deverfu ainda, possuir licença
especifica para traÍlspone de alimentos, emitido pelo órgao de
vigilância sanitária municipal ou estadual. A cabine Co condutor
deverá ser isolêda da árêa ern quê contém os ãlimentos para a
eí]trêgâ Não será perrnitido o transpc(e de qualquer ouúo produto
junto ao gênero alimenticio, e einda, de alir"nentos que possibll:tem

tamanho e conformqáo uniformes, sem manchas, bolores.
sujidades, ferrugem e outrcs defejtos quê possam akerar sua
aparéncia e qualidadê. Livre de residuos fâíilizanles. veiculos Ce
Entrega: Deverão ser fechdos, êm oerfeitas condiçÕes fisicas e
higiênicc-sanitáÍias e em conformidade com o acdigc Brastleiro de
TÍânsito. Deverão ainda, possuir licenÇa êspecí;icâ para ÍansooÍê
de alimentos, emitido peio órgâo de vigi!âncta sanitáiiã r,í,unicipal cu
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolede dâ áreâ êm que
contém os alimentos pâra a êntrega, Não será peímiliia o transporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio. e âinda, de
aliíTrentos que possibilitem alteraçâo nas câraciensticas io pÍoiuto
íornecido.

ln natura

In naturâ

56 Caira Seara 04 01

I

I

I

64 30 20Kg 0

65 15Kg 02 0

Moranga grande selecionada fresca, ctima

nas caracteristicas do

médio, apresentando cor

de frango - produto obtido

de

AlhoTipo6-comum,

através da sepaÍâçâo mecanicamente, do Írango (peito e/ou coxa
e/ou sobÍecoxa) isênto de ossos, ãponeuroses e caÍtliâgens. O
produto podêrá contêr na sua cornposiçâo flocos de mrlho, 4ua,
gordura vegetal hidrogenada, Íarinha de arroz, farinha de kigo
enriquecida com feÍo. proteina texlurizada de soja, sa!, farinha de
rosca. amido. leite em po. píoteina vegetai hidrolisada, vlnagre,
rnaltodextrina, condimento naluíâÍ, ovo orn pó, estabiljzandte
polifosÍato de sódio, ântioxidante e realçador Ce sabor. Sua
apresentaÇão deve seí congeladâ, en't tempeÍatura de - .10". 

C a -

13 5617

6ô

ABACAXI PÉROLÂ - Com grau Aé maturaçao ,lue hes
suportar o transporte, a manipulação e a.c'nseívação aoequada
para consumo mediâto e imediato, Enranho medio. apresentando
cor, tamanho e conformaÇâo unjformes, sem manchas.

permita

Unidade il natúra 24 i] 74 3,70

FUNDO MIJNICIPAL DE SATJDE

69,81

3,52 '176,00

263.C0

230.52

273,8A

l

0
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machucaduras, bolores, sulidades. ferrugem orr outros deíeitos que
possani alterar sua aparência e qualidade. l-ivre de residuos de
fei''ljlizantes. Veículos de Entrega: Deverão ser fechados, em
perfeitas condiçôes Írsicas e higiênico-sanitáriâs e em conÍormidâde
com o Código Biasilerro de Trânsito. Deverãc aincja, possüir licençá
especrfica para transporte de alimentos, ernitido pelo ôrgâo de
vrgilânciâ sanitária municipal ou estadual. A cab;ne do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alirnentos para â
entrega. Não será peÍmilido o transporte rje quêlquer outro produto
junto ão gêneÍo alimenticio, e ainda, de alimentos que Dossibilitem
alteracão nas caracteristicas do oroduto fornecido.

Ê,7

ALFACE - De cor verde vivo, as Íclhas dêvêm ester lintpas, de cor
brilhante. sem marcas de picadas de inseto. Livre de Íertiiizantês
isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesôes de origein fisica
ou mecânica. A mesmâ deve seÍ graúda e fresca. Veiculos de
Entrega: Dêverão ser fechdos, em perfêitas condiçÕes fisicas e

higiênico-sanitárias e em conÍcrrnidade com c Codigo BrasiieiÍo de
Trânsito. Deverão ainda. possuir licença especiÍica para trânspode
de alimenlos, emitido pelo ôrgâo de vigilância sanitariâ municipal ou
estadual A cabine do condutor deverá ser isoiada da ârea em que
contem os alimentos para a enúega. Náo seiá peirnitido o transportê
de qualquer outro produto junlo ao gênêro alimenticio, e âinda, de
alimentos que possibilitem altereção nas caracteristicas do produto
Íornecido.

Molho ln natura 50 0 50

BATATA DOCE - Extra, in natura, apresentândo grau de naturôção
adequado a manipulâçáo, trânsporte e consumot isentâ de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resoiuçâ) 12178 Ca Cl'lNPA.
Lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes
tipicos da variedade. sem brotos rachaduras ou ccries na casca,
manchas, machucaduras, bolores ou outros defejtos que possâm
alterar sua aparêncla e qualidade. Livíe da n'laior parte possivei de
teÍa aderente à casca e de residuos de Íer'lilizantes, lsenta de
umidade externa anoÍmal. De colheita Íecente. Veiculos de EntÍega:
Deveráo sêr fêchados, em pefieitas condiçôes físicas e higiênico-
sanitárias ê em cúnformidade com o Codigo Brasileho de Trânsito.
Deverão ainda, possuir licençâ especíÍica para transporte de
alimentos. emitido pelo órgão de vigiláncia sanitáÍia municipal ou
estadual. A cabine do condütor deverá seÍ lsolada da área êm que
contém os alimentos pâra â entrega. Não seÍá permitiCo o trânsportê
de qualquer outro produto junto ao gênero alimênticio e êinda, de
alirnentos que possibilitem altêraçáo nas caracterísúcas do oroduto
íornecido.

maturaçâo adequado a manipulaçáo, transporte e consumo; isenta
de sujidades, pârasitas e laÍvas, de acordo corn a resolução 12178 da
CNNPA. Lisa. com polpa intacta e llmpa, com coloraçm e tâmanh0
uniformes tipicos da variedade, sêm brotos, rachaduras ou ccrtes na
casca. manchas, machucaduÍas, boloÍes ou outros deÍejtos que
possam alterâr sua aparência e qualidade. Livre da maior paÍte
possivel de tetra aderente à casca e de resíCucs de feÍlillzaites.
lsenta de dmidade exteÍna anormal. De colheita recenle. VFiícuios de
EnÍega: Deverão ser Íechados. êm perfeitas condiçôes Íísicas e
hlgiênico-sanitáriâs e em conÍorÍnidade com o Codigo Brasileiro de
Trânsitc. Deverão ainda, possuir licenÇa especiílcâ para transporte
de alimentos, emitido pelo órgão de vigilânclâ sanitária munjcipal ou
estadual. A cabine do ccndutor deverá ser isolada da árêa em oue
contém os alimentos para e entrega. Não será permitido o tÍansporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alirnentos que pcssibilitem elteração nas câracteÍisiices do orcduto
fornecido.

ln natuÍa

in natur3
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BATATA in natura. apresêntando grau de
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3ô.0c

522 60

847,00
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primeira qualidade, tamanho e coloraçáo uniforme, com polpa Íirme e
intacta Ce\/endo ser bem desenvolvida. Sem da0os fisicos e
rnecânicos oriundos do manuseio e transporte, Veiculos de Entrega:
Deverão ser Íechados. em peÍíeitas condiçÕes físicas e higiênico-
sanitárias e em conformidade com o Côdigo BrasileiÍo de Trânsito.
Deverão ainda, possuk ]icençe especlíca para tÍansporte Ce
alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitéÍa municipal ou
estaoual. A caoine do condutor deverá ser isolãda dá área em que
contém cs alimentos pâra a entÍega, Não sera peranitrdo o tiansporte
de qualquer outro produto lunto ao género alimentício. e ainda, de
âlimentos que possibiliter.n alteração nâs caracterisiicàs do produtc

BANANA PRATA - Com grau de meluraÇão tal que lhês perm,ta
suportar transporte, manipulação e conservaçâo adêqÍaCa raiâ
consumo mediato e imediato, tamânho mécito, alJresentando cor
tamanho e conformaçáo uniformes, sem manchas, rnechucadurâs,
bolores, sujidades, Íenugem ou outros defeitos que possaín alterar
sua apaÍência e qualidade. Livre de residuâ-r de fertilizânss.

ApresenlaÇão em palmas evulsas, de

tJnidade tn natu.â 230 278 c.84 233.s2

Unidade naturaln
OC

BANANA

71

ser em

046 184
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íisicas e higiênico-saniláÍias e em conformldaoe ccm o Côdigo
Brasrleirc de TÍânsito. Deveráo ainda. possuir licença especifrca para

tíansporte de alimentos. emitido pelo óÍgâc de vigilânciâ sanitária
municipal ou estadrJal. A cabine do condutor devera ser isoiaoa da
área em que contém os alimefltos paÍa a ent:êgâ. l,lâo será
permitido o transporte de qualqueÍ outro produlo junto eo gênero

allmenticio e ainda, de alimentos que possibiiitêi-n altêração nas

20199

00460

94 JCt

305.00

276

JJY,J{
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BETERRABA - Extra, in nalura, apÍêsen€ndo grau de r'i^raluraçâo

adequado a manipulaçã0, trânsportê e consumot rsenta de sujidadês,
parasitas e larvas, de acoÍdo com a resoluçâo 12f8 dâ CNNPA,
Lisa. polpa intacta e limpa, com coloraçáo e tarFanho unííoÍmes
tipicos da variedade. sem brotos, rachaduras ou co,tes na casca,
manchas, machuceduras, bolores ou outÍos deÍêitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Livre da rnaioi. parte 0cssivel de
terra adeÍente à casca e de residuos de fertitizanles. lsenla de
umidade externa anormal, De colheita recênte. Veículos de Entregâ:
Deverão ser fechados, em perfeitas condiçÕes Íísicas e h;Eiênico-

sanitáÍias e em conÍormidade com o Codigo Brasileiro de Írânsiio.
Deverão ainda, possuir licença especiÍica pars transporte dê
alimentos. emitido pelo órgão de vigilância sa,ritária munioipal cu
estadual. A cabine do condutoÍ deverá seÍ isolada da área ern que

contém os alimentôs para a entrega. Nâo sera pêrmitido o transpoÍte
de qualquer outro produto junto ao gênero aiimentício, e ainCa, de
alimentos que possibilitem alteraçâo nas caracteristicas do oroduto
fornecidc.

ln natura 498

I

40 0 0Kg

i
CEBOLA - Branca, in naturâ; de pflmeira, com greu de oratuíaçáo
adequado a manipulaçâ0, transporte e consumo, isentê dê sujidâdes,
parasitas e larvas, de acordo corn a resoiuçà)'12tr8 da CNNPA.
Verculos de Entrega: Deverão ser Íêchados, em oeneitas ccndiçôes
Íisicas e higiênico-sanitárias e ern conformidade com o Código
BÍasileiÍo de Trânsito. Deverão ainda. possuir licença especiÍica para
úanspoÍte de alimentos, emitido pelo órgao de vigilância sânitária
municipal ou estadual. A cabjne do condutor deveÍá ser isoieda da
área em que contêm os alirnentos para a êntrega. Não será
permitido o transporte de qualquer outro produto junto e gênero
alimenticio e ainda, de alimentos que possibilitem eltbraçâo nas
carecteristicas do produto fornecído.

73

I

ln natura 80Kg 2t 0 100 4,60

CoEI{TRO - As caÍeteristicas arornáticas devem apÍesentiar-se
viçosas, brilhantes, sem excesso de umidade, sem sinais de
que madura, sem talos amoleciCos cu íoihâs escurecidas e murchas,
obs.. molho graúdo. Veículos de Entrega: Deverâo ser Íechados. em
perFeitas condições fisicas e higiênico-sanitáries ê em conÍoÍínidade
com o Código Brasileiro dê Trânsito, Deverâo ainda, possuir licença
especiÍica para transporle de alimentos, emitido pelo órgâo de
vigilância sanitárie rnunicipal ou êstadual. A cabine dô condutor
deverâ ser isolada dâ áíea eÍn qúe contêm os alirnentos pâra a
entrega. Nâo será permitiCo o tÍansporte de qualquêr outrc produto

ln naturaMolho 10 1474

que possibiiitem

in natura 50 0

0

77
Kg

COUVE FOLHA - Cor vede escura, as folhas devem êstaÍ bern
limpas, sem marcas do picadas de insetos, pesando em média 200 e
250 gramas deve aprêsentar as caÍacteristicas do cdltivar ben
foÍmadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos
mecânicos, Íisiológicos, pragas e doenças ê estaÍ em peÍfeitas
condi@es de conservqão e maturaÇão. Veiculo de tíansporte:
Deveráo ser Íechados, em perfeitas condiçôes fisicas e hÍgiênrco-
sanitâriâs e em conformidade com o Código Brasileiro de Trârrsito.
Deverâo ainda, possuir licença especÍflca para transporte 0e
alimentos, emitldo pelo órgão de vigilância sanitária municipal cu
estadual. A cabtne do condútor deverá ser isolada oa árêa em quÊ

conlém os alimenlos para a entÍêga. Nâo será peÍmitldo o Íanspone
de qualquer ouko produto iunto ao gênero aiimentício e ainda, de
arimentos que possibilitem aiteíaçáo nas caracteristicas do pfodJto

viçosas. brilhantes, sem excesso de umldade, sem sinais de
queimadiJía, sem talos amolecidcs ou folhês escurecidas e murcnas.
Obs. molho gtaúdo. Veiculos de Entrega: Deverâc ser fechados, e,n
peÍleitas condiÇóes íisicas e higiênico-sanifár'ias e en cc,ríormidaJe
com o Codigo Brasileiro de Trânsito. Deveráo ainCa. pcssuir licença
específica para transporte de alimentos, emilido oeto órgâo de
vigilância sanitária múnicipal ou estaouat. A 0âbine do condutor

in natura

nas caracteristicas do

In natura

75 Mclho
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BOLINHO caracter a0reseírtaLsedeven

I deverá ser isolada ja áÍea er,n que ccnlem os:i;r€nros paiJ a

I enlrega. Nâo sêÍá permitido o transpoÍte de qualquÉr oLtrú produl.c

I iunto ao género alimenticio. e ainda. de al;mêntos que possrbi:item

49 4.i7

Lisâ com poipa intacta e limpa, com colcrâção e
tamanho uniformês tipicos dâ vaÍiedade, sem brotos. rachadutas ou

casca, manches. machucaduras. bolores cu out.os J€íeitôs

5,02

204.33
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que possam allerar §ua aparência ê qualidade. Livre câ maior pane
possivel de terra aderente à casca e de residuos de fertiiizântes.
lsentê de umidade extêrna anormal. De colheita Íecênte. Veícuios de
Entrega: Deveráo sêr fechados, em perÍeitas ccndições fÍsicas e
higiênico-sanitárias e em conÍormldade com c Codigo Brasileiro de
Tránsitc. Deverão ainda. possuir licença especlficâ paía transporte
de alimenlos, êmitido pelo órgát de vigilância sanitária münicipai ou
estadual. A cabine do condutor deverá se: isoiâda da área em que

contenr os alimentos para a enÍega. Não Será oêÍmitido o transporte
de qualquer outro produto junto ao gênero âhmenticio. e arnia, dê
alimentos que possibilitem alter4ão nas caíacteristicas do produto
fornecido.

I

I

I

l8

CHUCHU - Com desniveis caÍacteristicos na casca, ccm pôlpa
intacta e limpa. com coloraçâo e tâmanho uniformes tipicos da
variedade. sem brotos, rachadLlras ou corles nâ casca, mânchas,
machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam êlierar sua
âpaÍência e qualidade. Livre da maior parte pcssÍvei de terra
aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. lsenta de um;dade
externa anormal. De colheita recente. Veiculos de Enirega Deverão
ser fechados, em perfêitas condiÇÕes fisicas e higiêÍlicc.senitárias e

em conformidadê crm o Código Brasileiro dà Trânsilo. DeveÍão
ainda possuiÍ licença especiÍica para transporte dê alirnentos,
emitido pelo órgão de vigilância sânitáÍia munrcipai ou estadual. A
cabrne do condutoÍ deverá ser isolada da área êm que ccntérn os

alimentos para â entrega. Não ssrá permitioo o rransporte de
qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, ê ainda, de
alimentos que possibilitem alteração nas caíacterisiicas do produto
íornecido,

Unidadê 0 1,7324ú

TARANJA PERA - Firme, com câscâ ína e iisa, de colorido
unrforme, tendo o peso de acordo com o vo,umê ê ao toque, c som
deve ser fechado, apresêntando peso médio entÍe 130 a 150
granrâs Vêiculos de Entrêga; Deverâo ser fechâdos, em perfeitas
condiÇoes fisicas e higiênico-sanitárias e êin coníormiddde com o
Código Brasiieiro de Trânsito. Deveráo aindâ, possuiÍ licença
especiíca paÍa transporte de alimentos, en:iildo pelo crgão de
vigilância sanitária municipal ou estadual A cablne do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentcs para a
entrega. Nà0 será permitioo o transporte de qualquer outro produto

lunlo ao gêneÍo alimenticio e ainda. de alimentos qüe possiaii;te|n

alteraÇão nas caracteristicas oo Droúuto fornecido.

80 Unidade n natúre 20c 280 0,47

81 3,70

de partes pútridas, sulidades, parasitas, fungos, bolores larves e
detritos animais ou vegêtais, tanto de medio a grande, íntegro, ffrÍne
e verdoso, com odor e sabor caracteÍisticos. Veícrllos de Êntrega:
Deverâo ser Íechados, em perÍeitas condiçÕes fisrcas e higiênico-
sanitárias e em conformjdade com o Codtgo Brasileiro de Trânsito.
Deverão ainda, possuir licença especifica paía trânsporte dê
alimentos, emitido pelo órgâo de vigiiâncja sanitária municipai ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada dâ área em que
contém os alimentos para a eÍrtrega, Náo será permitido o transporte
de qualquer oulÍo produro juntc ao gênero aiiiaenticio. e alnda, de
âlimentos qrre possibilitem altêração nas caracterlsticas dc prcduto
fornecido.

som Ceve ser oco. de poipa escura (fruta Coce), var'ando do
vermêlho intenso âo rosa claro, apresentando cor, tâmânho e
conformâçáo uniÍormes. sem mânchâs, rnecl.LcaduÍas, bclores.
sujidades, ou outros defeitos que possam aiterar süa aparência ê
qualidaCe Peso médic de 5 a 7 Kg. Veicutos de Enrega: Dever.ãc
ser fechados, em perfeitas condiçoes fisicas e higiêrico,santtárias ê
em conformida{ie corn o Código Bíesiieirc de Tránsrtc. Deveráo
áinda, possuir licençâ específicâ paÍa transpoÍ1e ce alitnentos,
emilido pelo ôrgão de vigilâncla sanitária muntcipâi ou esracua! A
csbjne do condutor deverá ser isoladâ da ârea ern que contêrir os
alimentos pâra a entrega. Nião será permitido c transpone oe
qualquer outro produto lunto ao gênero alimenticio, e âinde. de
alimentos que possibilitem aiteração nas caracterÍsticás CJ pÍccuro
Íornecido

: tl: ,':

20l(g 40 50

83 ô0Kg ?0 0 80

Mamão formosa ou havai, de prirnelra quentioade, isênto

MELANCIA casca lustrosa e sem machu,iados ao tooue o
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lÀl com casca
peso de acordo com o volume ê ao toque, o som deve ser lechado,
apÍesentando peso mêdio entre 130 e 150 g:amas. Veiculos de
En{rega: Deveráo ser fechados, em perfeitas condiçÕes Íibicas e
higiênico-sanitárias e em conformidade com o CóCigo Brasilei.o de
'fránsito. 

Deveráo ainda, possuir licença especÍÍica para transportê
de alimentos, emitidc pelc órgão Ce vigitàncla sanitária municipai ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da áree em que
cofitem os alimeotos para a entrega. Não será permitido o t 3rrsporte
dê qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, â ainda, de
alime0tos que possibilitem alteração nas caÍacteÍisticas do prodüio

e lisa, d€ cclorido uniÍcrme, tendo o

79 Kg netura .1C140 180 5.1 7

94

930,60

1 55,20

.60

222.00

415,20 I
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polpa /erdeornlâ10 cas;a
claro, Íirme, casca sem manches ou machucados, com pesc reiativo

ao seu tamanho. Deve fazer ruido quando agitaoo deÍonstrandc
que as sementes jâ estão soltas, peso médio de 8CC a 1500 gramas.

Veicúlos de EntÍega: Dêverâo ser fechados em perÍeitas condiçôes

ítsicas e higlênico-sanltárias e em conÍormidade com c Codigo

Brasileiro de Trânsito. Deverão arnda, possulr licença especiÍcâ para

transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigiiância sanitarja

municipal ou êstadual. A cabine do condutor deveíá ser :sotacja da

area em que contém os alimentos para a êntrega. !\âo será
peímitido o tÍansporte de qualquer outro produto juntc ao gênêro

alimenticio, e ainda, dê alimentcs que possibilitem alieraÇãc ,]âs

do fornecido

Kg nalLrraln 40 bU64

B8

i caracteristicas

t.t 3 1 63,80

25.92

190,40

e oblongo as

vermelhas intensas e uniÍoÍmes exlerna e internamente, firmes, sem

deform4ões, sem rompimento da epideÍme. sem detericÍeçáo. Livre

de feÍtilizantes, sujidades, parasitas e larvasi sem lesÕes de origem
Íisica ou mecânicâ, de formato redondo. Veiculos de EntÍêga:

Deverão ser fechados, em perfêitas condiçôes fisicas e higiênicc
sanitárias e em conÍormidade com o Código Brasilêiro de Írânsito,
Deverão ainda. possuir licença espe{ificâ para üânsporte de

alimentos. emitido pelo órgáo de vigilância sanitárja munícipal ou
estâdual A cabine do condutoÍ deverá ser isolada Ca âíea en oúe
contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o f ansporte
de qualquer ouko produto junto ao gênero alimenlicio, e arnoe, 0e

âiimêntos que possibililem aiteração nâs características dü produto

lornecido.

Kg ln natura 80

ParágraÍo Primeiro - 0s pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem bancária, em ate 30
(trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento deÍinitivo, quando mantidas as mesmas condiçoes iniciais de habilitação e caso não haja
Íato impeditivo para o qual lenha concorrido à contratada.

Parágrafo Segundo - 0s pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os produtos eÍetivamente entregues no

mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A ncta fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde de Chã
GrandeiPE, Localizada na Avenida São José, n' '101, Centro, Chã Grande/PE.
Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certificado de RegulariCacie do FGTS - CRF, comprovando reguiaridade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela Secretaria da
Receita Federai do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedicia pela Justiça do Trabalho, comprovando a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Jusiiça do Trabalho;

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipai do domicilio ou sede dacontratada,

1C. 609,5.64r08

c 12 l,lo

40 4,74

Entrega. Deverão ser íechados, em perfêites condiçôes fisicas -^

higiênico-sanitarrâs e em conformidsde côm o Código Brasrle;ro de
Trânsilo. Deverão ainda, possuir licença específica para transporte

de alimentos, emitido pelo ôrgão de vigilância saiitáÍia m',lnicipal ou

estaduâ|. A cabine do condutor deveÍá ser isolada da área enl que

contêm os alimentos para a êntrega. Não será permitido o transporte

de qualqueÍ outro píoduto junto ao gênero alimênticio. e arnda, de

a|mentos que possibilitem alteÍação nas caracteristicas do ptoduto

scbreposiqoes de folhas, íorma acnaada, com ccioraÇão verde.

Firmes, compactas e sem rachaduras. As folhas devern estar livÍes

de manchas escuras e de perfuraçoes, fresco, flrn']e, com colcração
uniforrne ê típicos da variedade, seflr sujidades ou cutros defeitos
que alterem sua qualidade. Veiculos de Entrega: Deverão sêr
fechados. em peÍfeitas condi@s Íísicas e higiênico-safitáriâs e em

conformidade com o Codigo Brasiieiro de Trânsito, Devêrão ainda,
possuir licença especifica paÍa transponê de alimentos, êmitido pelo

órgão de vigilànciâ sanitária municipal ou estadual. A caDine do
condutor deverá ser isolacja da área em que coniêm o,s al;mêntos
para a entÍega. Nào será permitido o transporte dê qualquer outro
produto junto ao gênero âlimenticio, e ainda, de alime.tos que

ln naturâ

ln natura

85 ttnidade 0 12

087 40Kg

hortâliça câbeça ÍoÍmadâ ,elas

VERDE - De boa quaiidade, tamaÊho médio íntegr0s e

I sem manchas, embalados em rede e peso identiÍicado. Veiculos oe

Parágrafo Quinto - 0 pagamento será realizado, após a apresenta@o pela Contratada da nota fiscal
do banco, agência e conla bancária da empresa que r'eceberá o valor do objeto.

preenchida e indicação
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ParágraÍo Sexto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Parágrafo Sétimo. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não

será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento, será

devolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiro será intenompido, A contagem do prazo previsto

para pagamento será iniciada a partir da respêctiva regularizaçã0.

Parágrafo Nono . Eventuais alrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualquer atualizaçã0.

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

Parágrafo Decimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete, embalagem e todos e quaisquer

tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do

contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁRh . Occrrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a contratada não

tenha concorrido de alguma forma; naverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumuiada do

IPCA/IBGE ocorrida entre a data Íinal prevista para 0 pagamento e a data de sua eÍetiva realizaçâ0.

CLÁUSULA SEXTA. DO REAJUSTE - Nãc será concedido rea.juste ou correção monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilibrio econômico{inanceiro inicial do Contrato, mediante a superveniência de Íato imprevisivel

ncs terÍnos e Íorma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocâção da contratada, cu,ia pretensão deverá estar

suÍicientemente comprovada através de documento(s).

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUçÂO DO OBJETO DO CONTRATO - Os Gêneros adquiridos deverão ser entregues no Fundo
Municipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de Dezembro, n' 145, Centro, Châ Grande/PE, ocasião em que será procedida a conferência
dos gêneros entregues, e a verificação se estão de acordo com as caracteristicas e quantitativos descriios na Ordem deFornecimento.

Parágrafo Primeiro: 0s gêneros alimenticios deverão ser entregues em até 03 (três) dias úteis, e do recebimento da Ordem de
íornecimento, emitida pelo Departamento responsável do Fundo Municipal de Saúde, no horário de 08h00min as 13h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidcs definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e

consequente aceitaçã0, mediante atestacjo do setor responsável.

Parágrafo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir da data de entrega dos
respectivos produtos solicitados na Crdem de fornecirnento emitida pelo Departamento e Responsável do Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Quarto: O transporte, carga e a descarga dos gêneros correrão por conta da Contratada, sem qualquer custo adicional solicitado
posteriormente ao Município ou ao Fundc Municipal de Saúde.

ParágraÍo Quinto: 0 recebimento proviscric ou definitivo do serviço e dc objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorrela execução dc contrato.

Parágrafo Sexto: A Contratada íicará obrigaCa a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à especificação do Anexo
ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto aca'rete qualquer ônus à administração ou irnpoi'te na relevância das sançÕes previstas na
legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será de até 48 (quarenta e oito) horas corridas, a contar da
notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicaçáo das penalidades.

ParágraÍo Sétimo: 0s materiais serão recebidos de modc rmediato e definitivc, sendo cie responsabilidade do fornecedor beneficiário os
padroes adequados de segurança e qr.ralidade, cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Oitavo: Os gêneros alimenticics deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimenlos com
característica de cada produto. 0s produtos alirnentícios fornecidos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos estabelecidos
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISÂ) do Ministério da Saúde (MS) bem como pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) para fins do controle de qualdade da alimentaçã0.

Parágrafo Nono - Será designado o servioor iairo Amorim Paiva, Matrícuia 491434, Secretário Municipal de Saúde, como GESTOR DO
CONTRATO e o servidor Renato João dos Santos, Matrícula 344611, Diretor de Administração Hospitalar, como FISCAL DO
CONTRATO, responsável pelo acompanhamentc e íiscalização da entrega dos produtos, anotando em istro próprio todas as ocorrências

à
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relacionadas à execução e determinaçã0, tudo a que Íor necessário à regularização de falhas ou defeitos observados na execução do
Contrato,

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontrâtação cumpre os requisitos de qualiÍicação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista necessários à execução
do objeto,

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execuçâo do contrato, sem prejuÍzo das responsabilidades contratuais e legais, poderá

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

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrataçã0, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeila

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenaçâo das atividades da subcontrataÇão, bem como responder perante a

Contratanle oeio rigoroso cumprimento das oDrigaÇÕes contratuais correspondentes ao oDjeto da subcontrataçã0.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - E responsabilidade da CONTRATADA a execução objeto conÍatual em

estreita observância da legislação vigente oara contrâtaçÕes públicas, as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem

como em suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigações:

a) Fornecer o obleto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na proposta, com indicações

referentes à marcafiabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no conkato, bem como às prescriçÕes da Lei das Licitaçoes e

Contratos Administrativos, respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;

b) Manter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, com as

condiçÕes de habilitação e qualiíicação exigidas no Termo deReferência;
c) Atender ao chamado e/ou à correção do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Nâo realização dentro do
prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida noContrato;

d) Aceitar, nas mesmas condiçÕes de sua proposta, os acréscimos ou supressões do fornecimento ora contratado, que
porventura se Íizerem necessários, a critéri0 da Contratante;

e) Assumir integral responsabilioade sobre extravios ou danos ocorrldos rio transpoi'te dos objetos, qualquer que seja sua causa;

f) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer no Íornecimento do objeto

contratado,
g) Arcar com todas as despesas deccri'entes de uma eventual substituição do objeto, em caso de reposiçâo do mesmo;

h) Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for referente à entrega e a quaisquer ocorrências
relacionadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a terceiros no fornecimento ora a.justado,

não excluindo ou reduzindo tai responsabilidade à Íiscalização ou acompanhamento realizado pela Contratante.
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaçoes sociais previstos na legislação

social e trabalhista em vigor, obrlg.ando-se a saldálos na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum
vÍnculo empregatÍcio com o MUNlClPlO
k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes dêstacontratação.
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto ob.jeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao fornecimento,
inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino, bem como cumprir, as normas adequadas relativas ao
transporte do produto obieto do presente teÍmo;
m) Entregar o produlc acondicionado de fcrma adequada garantindo sua integridade física;
n) Responsabilizar-se por quaisquer !"nultas ou despesas de qualquer natureza em Cecorrência de descumprimento de qualquer

cláusula ou condição do contrato, dispositivo iegal ou regulamento, por sua parte;

o) Observar rigorosarnente todas as especiÍicaçÕes gerais, que originou esta contratação e de sua proposta;
p) Manter número teleíônico e e-mail atualizacjos de escritorio ou firma para contato e intermediaçâo junto à contratante.

GLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACÔES DO COIITRATANTE - São obrigaçôes do Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande/PE:

a) Receber o objeto nas condiçÕes estabelecidas neste Contrato;

b) Verificar a conformidade dos bens iecebidos com as especificações consrantes no Termo de ReÍerência e da proposta para

fins de aceitação e recebimento Ceíinitivo;
c) Comunicar à Contratada, pcÍ escr,to, sobre imperfeições, Íalhas ou irregularidades verificadas no ob.ieto fornecido para que

seja substituÍdo, reparado ou ccr,'iglclo;

d) Acompanhar e Íiscalizar o cu!'nprin']enlo Cas obrigações da Contratada através de servidor responsável designado;
e) EÍetuar o pagamento à Contratada no valor co!'respondente ao Íornecimento do objêto, no prazo e Íorma estabelecidos neste
Contrato:
f) Fornecer atestado de capacidade rêcnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais;
g) A AdministraÇão não responderá pcr quaisquer cornpromissos assumidos peia Contratada com terceiros, ainda que vinculadas
à execução cjo contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em deconência
empregados, prepostos ousubordinados

ato da Contratada, de seus
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CI-ÁUSUUA OÉCttn pRtMEtRA - DAS PENALIDADES - Com fundamento no Aí 7' da Lei Federal n: 10.52012002, ficará impedido de

licitar e contratar com a Administraçao puntica Municipal, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem preiuízo de multa de ate 30% (trinta por

cento), do valor estimado para ARP e dernais cominaçÕes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação falsa;

b) Enseiar o retardamento da execução clo objeto;

c) Falhar na execução do contrato;

d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;

e) Comportar-se de modo inidÔneo;

f) Não mantiver a proposta;

g) Deixar de entregar documentação exigida no ceÍtame,

h) Cometer fraude fiscal;

i) Fizer deciaração falsa.

Parágrafo Primeiro - Para condutas descritas nas alíneas'a", "d', "e", 'f , "g'; "n' e "i", será aplicada multa de no máximo 30% (trinta por

cento) do valor do contrato.

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

a) Deixar de iniciar, sem causa justiíicada, a execução do contrato, apos 07 (sete) dias, contados da data constante na ordem de

fornecimentoj

b) Deixar de reaiizar, sem causa justiÍicada, as obriga@es definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias

intercalados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razâo de falha na execuçâo do contrato, de que trata a alínea "C, o

valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

Parágrafo QuaÉo - A falha na execução do contrato prevista no subitem "C estará configurada quando a Contratada se enquadrar em pelo

menos uma das situaçoes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta cláusula, respeitada a graduação de infraçÕes conÍorme a

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

TABELA 1

Grau

Parágrafo Quinto - O comportamento previstc no ParágraÍo Quarto estará configurado quando a Contratada executar atos tais como os

descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e97,parágraÍo único, da Lei n" 8.66611993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimenlo das obrigaçôes contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida

nas tabelas seguintes:

TABELA 2

6% sobre o valor da ordem de ícr^necimento a e se reíere o descu mento de

2% sobre o valor da ordem ie íornecimento a e se refere o descu da
.1,0% sobre o valor da ordem de fornecimento q qlje se pfere q (qscq4rpli11eltg d1qblgaçã.o,

2

2

3

6

;ao da

3

t!

4 5

6 8

10

Grau Correspondência
1 0,2% sobre o valor da orcjem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão

2 0,4olo sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação

3 0,8% sobre o valor da ordêm de Íornecimenlo a que se reÍere o descumprimento da obrioaÇão

4

5

TABELA 3

Item ___Dçlçrç&
Executar fornecimento incompletc paiiati'ro, provisório como por caráter pei'manente, ou

cieixar de idenciar

Fornecer inÍcrmação perÍida de Íorrrecimento ou substituir material licitado por outro de
iidade iníerior

1

Por Oconência

Por 0corrência
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d contratual eventual rnente ida nos termos e

Parágrafo Sétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de licitar e contratar

estabelecida no Caput desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As inÍraçóes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias conidos a contar da aplicação da
penalidade, a Contratada cometer a mesma iníraçã0, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão

contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo
ser observado o disposto no Decreto Estadual n" 42 i9112C15 e no Decreto Estadual no 44.94812017 .

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

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados no Parágrafo Decimo acima, o

contratado será notificado para recolhei'a imporiância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação
oficial.

Parágrafo Décimo Segundo - Decorrido o prazo orevisto no Parágrafo Dêcimo Terceiro, o contratante encaminhará a multa para cobrança
judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Administraçâo poderá, ern situações excepcionais devidarnenle motivadas, efetuar a retençâo cautelar do
valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

CLÁUSULA DÉCffiA SEGUNDA - DA RESCISÂO - A inexecução total ou parcial do presente Contralo ensejará a sua rescisã0, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ouregulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimplemento imputável à contratada - 0 contratante poderá rescindir administrativamente, o presente Contrato
nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVil ca Lei 8.ô66/93 sem que caiba à contratada direito a qualquer indenizaçã0, sem prejuízo
das penalidades pertinentes em processo administratrvo reoular.

Parágrafo Segundo - 0 presente Contrato poder'á ser rescinr.lido consensualmente, mediante a ocorrência da hipótese prevista no inciso
XVll do artigo 78 da Lei 8 666/93.

Parágrafo Terceiro - O presente Contralü codera oer rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes; reduzida a termo no processo
de licitaçã0, desde que haja conveniência para a Administração. Arligo 79, ll da Lei 8.66ô/93.

Parágqfo Quarto - Este Contrato poderá ser iescindido judicialmente nos termos da legislação processual vigente. Artigo 79, lll da Lei
8.666t93.

3
Suspender ou inlerromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os fornecimentos

contratados.
ô

Por dia e por tareía
desiqnada

4 Utilizar as dependências da Ccnlratante para fins diversos do obieto do contrato. 5 Por Ocorrência

5
Recusar a execução de fornecimenio determinado pela Fiscalização, sem motivo

iustificado.
Por Ocorrência

Permitir situação que crie a possib,ridade de causar ou que cause dano físico, lesão

corporal ou consequências letais.
6 Por Oconência

7
Retirar das dependências do Contratante quarsquer equipamentos ou materiais de

consumo previstos em contrato, sem autorizaÇão prévia. 1
Por item p0r

0correncra

1

p0r

0c0rrencla

Por rlemI Manter a documentação de habilitação atualizada.

9 Cumprir horário estabelecido pelc contrato ou determinado pela Fiscalizaçã0. 1 Por Ocorrência

10 Cumprir determinacão da FiscalizaÇão para controle de acesso de seus funcionários. 1 Por Oconência

11 Cumprir determinaÇão formal ou instruÇão complementar da FiscalizaÇã0. Z Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contÍato e seus anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência foi'malmente nctiíicada pela unidade fiscalizadora,

3
e p0r

0c0rrencra

Por item

13 1 Por dia

ParágraÍo Quinto - Quando a rescisão ocorrer co!"i: funciainento nos incisos Xll a XVll oo ar-tigo 78 da
contratada será esta ressarcida dos prejuÍzos iegula|mente comprovadQs que houver soÍrido. Artigo 79

8.ô66/93, sem que haja culpa da
2o da Lei 8.666/93
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Parágrafo Sexto - A rescisão admlnistrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada, Artigo 79 parágrafo 1o da

Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Ccnsriiuirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de

Írbutos tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,

decorrentes da execução do Contrato, Artigo 71 da l-ei8.666/93

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes desre Contrato correrão por conta dos

recursos a seguir especificados:

8002

8002
8002

10.301 100s 2.851

10.302.1 014.2.852
10.302.1014.2.852

TESTEMUNHAS:

3.3.90.30 00
3 3.90 30.00

3 3.90 30 00

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPoNSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos que vier a sofrer o

contratante, ou terceiros, em razáo de ação ou omissã0, dolosa ou culposa, da ccntratada ou de seus prepostos, independentemente de
outras cominaçÕes contratuais ou legais a que estiver su,ieita; nâo excluinCo, ou i'eduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaçâo ou o
acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

GLAUSULA DÉClt4A SEXTA . DOS ACRESCIhIOS E SUPRESSÔES - A quanridade inicialrnente contratada poderá ser acrescida ou
suprimida dentro dos limites previstos no parâgraÍo primeiro do artigo 65 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERACÕES - As alteraçoes, porventura necessárias, ao bom, e Íiel cumprimento do objeto deste
Contrato serão eÍetivadas na forma do artigo ô5 da i-ei 8.666193, através de Termo Aditivo.

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

E, por estarem justos, e acordados, ftrmam c em quatro vias de igual teor, e para um só efeito legal, na presença
das testemunhas que tambern assin

\

t
N" 353.431

Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

SH!FT ESCRITORIO E

APÊLARIA EIRELI ME

CONTRATADA

J,
]ca p }Pt. -Ça6 cPF: 0b 3.'l;g.l 51

ónolo

8000
8000
8000 Residência

R$ 1 16,32 (USF)

R$ 8.389,25 (Hospital)
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