
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREGÃO ELETRÔNICO N" OO5/2022

PROCESSO LtC|TATOR|O No 006/2022

CONTRATO FMS N.O 02612023, QUE E'',IRE SI CELEBRAM O FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE E A EMPRESA SHIFT COMÉRCIO
DEARI'GOS PÁRII ESCR'IÓRIO E PAPELARIA EIRELI ME, PARA OS F'NS
QUE SE ESPEC'F'CÁ,

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2023, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÂ 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 08.625.167/0001-

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

meio da Portaria N" 285/2017 datada em 0110812017 , portador da Carteira de ldentidade N" 1 .826.81 2/SSP/PE CPF n" 353.431 684-34, no

uso da atribuição que lhe conÍere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Shift Comércio de
Artigos para Escritório e Papelaria Eireli ME, inscrita no CNPJ sob o n'31.059.3'19/0001.16, estabelecida à Rua Ananias Lacerda de
Andrade, N" 68 - Loja 01 - iardim Caetés - Abreu e Lima/PE - CEP: 53 560-550, neste ato representada por seu representante legal, Sr.

Marcio Cardim Prates, portador da Carteira de ldentidade N" 4 432.619, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de
Pernambuco, CPF/MF N" 847.431.824-68, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é

decorrente do Processo Licitatório no 006/2022 - Pregão Eletrônico no 005/2022 - Ata de Registro de Preços FMS n" 01012022 -

doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações 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 disposiçÕes de direito privado; atendidas as cláusulas, e

condiçÕes que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados a Residência Terapêutica, Centro
de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Geral Alfredo Alves de Lima e Unidades de Saúde da Familia - USF, conforme especificaçoes e
quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato independente de transcriçã0.

Parágrafo Primeiro - 0 presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transÍerência, no todo ou em parte.

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

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 31 de dezembro de 2023, contados a partir de sua assinatura,
podendo ser pronogado, nos termos da legislação pertinente,

cLÁusuLA QUARTA - DO VALOR E CONDIçÓES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Conrrato o valor de R$ 7.298,27 (Sete mit,
duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) referente ao valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a
totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

ITEM - PARA E DE

lTEll UNIDAOEDEscRçÂO HARCA
QTD.

HOSPÍTAL

OTD.

RESIDÊNC[q
rennpÊurrca

QTD.
CAPS

QTD
PSF

QTD
TOTAL Unitário Total

02

ACHOCoLATADO EÍtl P0 Alimento achocolatado em pó,

instantâneo. 0 produto deve ser fortiÍicâdo com vitaminas e mineÍais,
sem ranço. Plástica, hermeticamente fechada ou lata, resistente,

sem perfuraçóes ou amassamentos. Contendo 1 Kg do produto.

Deverá conter externamente os dados de identiÍicaçã: e
procedência, informação nuÍicional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto e número do registro. O produto

deverá apresentar validade mínima de '180(cento e oitenta) dias a
partir da data de êntÍêga na unidâdê Íequisitante. Deverão ser
fechados, em perfeitas condiçoes fisicas e higiênico-sanitárias e em
conformidade com o Código Brasrleiro de Trânsito. Deverão ainda,
possuir licenÇa específica para transporte de ailmentos, emitido pelo

órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual. Veiculo de
Entrega: A cabine do condutor deverá ser isolada da àrea em que

contêm os alimentos para a entrega. Náo será permitido o transporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de

alimentos que possibilitem alteraÇão nas caÍacteristicas do pÍoduto

Íornecido.

Kg Camila 05 0 0 0 05 20.31 101,55

com 2039
Unadade

Yoki07

AVEIA EM FLOCOS FINOS - Produto resultante da moagem de
grãos de aveia, após limpeza e ciassiÍicação. Integral, rsenta de

sujidades, parasitâs e larvas. Admitindo umidade máxima de '150lo

por peso. Embalagem primária: Acondicionado em sacos plásticos

apropriados, fechados. Embalagem secundária: caixas em material

apropriado, contendo 2009 e suas condiÇões deveÍão estar de

20

A

0 0 60 4.77 286,20
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acordo a preservar as caÍacteristicas do produto. ldentiÍicaÇão,

Procedência, lnformaçoes Nutricionais, Número de Lote, Quantidade
do PÍoduto, Data de Validade com prazo de no minimo 180 dias (6
meses) a partir da data do recebimento. Veiculo de EnÍega: Deverão
ser fechados, em perfeitas condições fisicas e higiênico-sanitárias e
em conformidade com o Côdigo Brasileiro de Trânsito. Deverâo
ainda, possuir licença especiflca para transporte de alimentos,
emitido pelo óÍgão de vigilância sanitária municipal ou estadual. A
cabine do condutor deverá ser isolada da área em que contém os

alimenlos para a entrega. Nao será permitido o transporte de
qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteração nas caracteristicâs do produto

fornecido.

TIPO CREAM CRACKER - Tipo "Cream

Cracker', de Farinha de TÍlgo com Sal, Gordura Vegetal
HidÍogenada, Aromatizado e Enriquecido com Vitaminas.
Consistência crocante, sem corantes artificaais. Embalagem primária:

Em pâcotes impermeáveis lacrados que garantam integridade e
impresso. Com peso liquido de 4009. Embalagem secundária: Em

caixas de papelão contendo, no máximo 20 pacotes com 4009, peso

liquido total de 8 kg. ldentiÍicaçfu, Procedência, lnformqoes
Nutricionais, Número dê Lote, Quantidade do Produto, Data de
Validade com prazo de no mínimo 180 dias (6 meses) a partir da
data do recebimento. De acordo com a resoluçáo RDC n"263, de 22

de setembro de 2005 - ANVISfuMS. Veículos de Entrega: Deverão
ser fechados, em peíeitas condições fisicas e higiênico-sanitárias e
em conÍormidade com o Código Brasileiro de Tránsito. Deverão
ainda, possuiÍ licenÇa especíÍica para transporte de alimentos,
emitido pelo órgão de vigilância sanitária munictpal ou estadual. A
cabine do condutor deverá ser isolada da área em que conlém os
alimentos para a entrega. Não será permitido o transporte de
qualqúeÍ outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos quê possibilitem alteração nas caracteÍisticas do produto

Pacote com
4009

lvlauricéa 80 40 IU 0 140 3,42 478,80

10

Composição básica: Farinha de tflgo enÍiquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, farinha de rosca, soro de leite,

açúcar, sal, estabilizanle: lecitina de soja (lNS 322), e outras
substàncias permitidas, Embalagem primária: Em pacotes
impermeáveis lacrados que garantam integridade e impresso. Com
peso liquido de 4009. Embalagem secundária: Em caixas de papetão

contendo, no máximo 20 pacotes com 4009, peso liquido total de 8
kg. Com validade de 06 meses a 01 ano com registros do ministério
competente. ldentiÍicaçã0, Procedência, lníormaçoes Nutricionais,
Número de Lote, ouantidade do Produto, Data de Validade com
prazo de no mínimo 180 dias (6 meses) a partir da data do
Íecebimento. De acordo com a resoluçáo RDC n"263, de 22 de
setembro de 2005 - ANVISIú[,|S. Veículos de Entrega: Deverâo ser
Íechados, em perfeitas condiçôes fisicas e higiênico-sanitárias e em
confoÍmidade com o Codigo Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda,
possuir licenÇa espectfica para transporte de alimentos, emitido pelo

órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual. A cabine do
condutor deveÍá ser isolada da área em que contém os alimentos
para a entrega, Nâo será permitido o transporte de qualquer outro
produto junto ao gênero alimentício, e ainda, de alimentos que

CRACKER TIPO INTEGRÂL

ceracteristicas do fornecido.

Pacote com
4009

Mauricéa 40 40 20 0 Í00 3,60 360.00
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CAFE Eil P0 - Café tonado e moido, devidamente selecionado. De
primeira qualidade. Embalagem: Plástica, hermeticamente fechada e
intacta. Contendo 250 g do produto. Rotulagem: ldentiÍicaçá: do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e pÍazo de validade
de no mínimo 1 80 a partir da data do recebimento. Selo de pureza da
Associação Brasileira da lndústria do Café - ABIC, Veículos de
Entrega: DeveÍao ser fechados, em perfeitas condiçÕes fisicas e
higiênicGsanitárias e êm confoÍmidade com o Codigo Brasileiro de
Trânsito. DeveráJ ainda, possuir licença especifica para tÍansporte
de alimentos, emitido pelo órgác de vigilância sanatária municipal ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que
contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o transporte
de qualquer outÍo produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteração nas caracteÍisticas do produto
fornecido.

Pacote com
2509

NoÍdestino í00 12 06 20 138 5,10 703,80

12

CALDO CONCENTRADO DE CARNE . Matéria prima de boa
qualidade, composto de sal, amido, glutamato monossódico, aÇúcar,
alho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne bovina. Embalagem
primáÍia: Em tabletes de 10,59, com embalagem metalizada,
resistente e atóxica. Embalagem secundária: Em caixas de papelâo
contendo. no máximo 24 pacotes com 2409. Rotulagem:
ldentificação, Procedência, InformaÇões Nutricionais, Número de
Lote, Quantidade do Produto, Data de Valjdade com prazo de no
mínimo 180 dias (6 meses) a partir da data do recebimento. De

Tablete com
10,59

Knorr 100 20l 0 120 1.79 214.80

t
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acordo com a resolução RDC n"263, de 22 de setembro de 2005 -
ANVISA / MS. Veiculos de Entrega: Deveráo ser fechados, em
peíeitas condiçÕes Íisicas e higiêniccsanrtárias e em conformidade
com o Côdigo Brasileiro de Tránsito. Deverão ainda, possuir licença
especíÍica para transporte de alimentos, emitido pelo órgão de
vigiláncia sanitária municipal ou estadual. A cabine do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos para a

entrega. Não será permitido o úansporte de qualquer outro produto

lunto ao gênero alimenticio, e ainda, de allmentos que possibilitem

alleracão nâs características do oroduto fornecido.

13

CALDO COI{CENTRADo DE GALINHA - l,4atéria prima de boa
qualidade, composto de sal, amido, glutâmato monossódico, açúcar,
alho, cebolâ, gordura vegetal, extrato de carne de frango.
Embalagem primária: Em tabletes de 10,59, com embalagem
metalizada, resislente e atóxica. Embalagem secundária: Em caixas
de papelão contendo, no máximo 24 pacotes com 2409. Rotulagem:
ldentiÍicação, Procedência, lnformações Nutricionais, Número de
Lote, Quantidade do Produto, Data de Validade com prazo de no

minimo 180 dias (6 meses) a partir da data do recebimento. De

acordo com a resolução RDC n"263, de 22 de setembro de 2005 -
ANVISA / l\4S. Veículos de Entrega: Deverão ser fechados, em
períeitas condiçôes fisicas e higiêniccsanitáíias e em conformidade
com o Codigo Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda, possuir licenÇa

especifica para transporte de alimentos, emitido pelo órgão de
vigilância sanitáÍia municipal ou estadual. A cabine oo condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos para a

êntrega. Não será permitido o transporte de qualquer outro produto
junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimentos que possibilitem

alterâcão nas caracteristicas do oroduto fornecido.

Tablete com
í0,59

Knorr í00 20 0 0 120 1,29 1 54,80
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CHÁ DE BoLDO - Chá industrializado, em forma de sachê contendo
o produto com sabor e aroma proprio da erva sem bolores e dentro
do prazo de validade conforme legislação vigente. Caixa com no
minimo 10 saquinhos; peso líquido minimo '159. Validade mínima: 18

(dezoito) meses no ato da entrega. Com identificaçâl do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido de acordo com
a resolução 12178 da CNNPA.0 produto deverá ter registro no

l\,linistério da Agricultura eiou Ministério da Saúde. Veiculos de
Entregai Deverão ser fechados. em perfeitas condiçôes fisicas e
higiênico-sanitárias e em conÍormidade com o Código Brasileiro de
Tránsito. Deverão ainda. possuir licença especifica paÍa transporte
de alimentos, emitido pelo órgâo de vigilância sanitária municipal ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que

contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o transporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteÍação nas caractertsticas do produto

fornecido.

Unidade

com 10

saquinhos
individuais

l\,'!arata 10 20 10 40 2.62 104.80

16

CHA DE CAiTOMILA - Chà industrializado, em forma de sachê
contendo o produto com sabor e aroma próprio da erva sem bolores
e dentro do prazo de validade conforme legislação vigente. Caixa
com no minimo 10 saquinhos; peso liquido minimo 159. Validade
minima: 18 (dezoito) meses no ato da entrega. Com identiÍicaÇáo do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido de
acordo com a resoluÇão 1278 da CNNPA. 0 produto deveÍà ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou l\ilinistêrio da Saúde.
Veículos de Entrega: Deverão ser fechados, em perfeitas condições
fisicas e higiênico-sanitárias e em conÍormidade com o Código
Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda, possuir licença especiÍlca para

transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada dâ
área em que contém os aiimentos para a entrega. Não será
permitido o transporte de qualquer ouko produto junto ao gênero

alimenticio, e ajnda, de alimentos que possibilitem alteração nas
caracteristicas do produto fornecido.

Unidade
com Í0

saquinhos
individuais

Marata 20 20 10 0 50 2.57 1 28,50

17

CHA DE CIDREIRÂ - Chá industrializado, em forma de sachê
contendo o produto com sabor e aroma próprio da erva sem bolores
e denÍo do prazo de validade conforme legislação vigente. Caixa
com no minimo 10 saquinhos; peso liquido minimo 159. Validade
mínima: 18 (dezoito) meses no ato da entrega. Com identiÍicaÇáo do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido de
acordo com a resolução 12178 da CNNPA. 0 produto deverá ter
regisko no Ministêrio da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Verculos de Entrega: Deverão ser Íechados, em perfeitas condiçoes
fisicas e higiênico-sanitárias e em conformidade com o Código
Brasilerro de Trânsito. Deverão ainda, possuir licença especiÍica para

transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da
área em que contêm os alimentos para a entrega. Não será
peÍmitido o transporte de qualquer outro produto junto ao gênero

alimenticio, e ainda, de alimentos que possibilitem alteraçáo nas
caracteristicas do oroduto fornecrdo.

Unidade
com l0

saquinhos
individuais

[/arata 20 20 10 0 50 2,58 1 29.00
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FARINHA DE ARROZ OU DE tllLHO PRE.COZIDO - Produto à

base de arroz prê-cozido, adicionâdo de vitaminas e sais minerais,
em pó. Embalagem: Acondicionado em latas ou depósito plástico

apropriados, hermeticamenle Íechados, contendo 400 g do produto.

ldentificação, Procedência, lnÍormaçÕes NutÍicionais, Número de
Lote, Quantidade do Produto, Data de Validade com prazo de no

minimo 180 dias í6 meses) a oaÍtir da data do recebimento.

com 4009
Unidade

Vitao 20 0 0 0 20 7.51 150.20

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Produto obtido a partir do
cereal, limpo, desgerminado, sã0, isento de matéria terrosa e em
peÍfeito estado de conservaçáo. Com a adição de fermento. Nâo

podendo estar o produto úmido, Íermentado ou apresentando
sujidades. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e
resistente. Devendo apresentar peso liquido de '1 kg. Com
identiÍicação do produto. marca do fabricante, registÍo do Ministério

da Agricultura, validade minima de '150 dias (5 meses) a partir da
data de entrega do produto. Veiculos de Entrega: Deverão ser
Íechados, em perfeitas condiçoes fisicas e higiênico-sanitárias e em
conÍormidade com o Codigo Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda,
possuir licença especiflca para transpo(e de alimentos, emitido pelo

órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual. A cabine do
condutor deverá ser isolada da área em que contém os alimentos
para a entrega. Não será peÍmitido o transporte de qualquer ouÍo
produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimentos que

oossibilitem alteracão nas caracteristicas do oroduto fornecido.

Kg Dona Benta 10 0 10 5,10 51 00

36

LEITE EM PÓ DESNATADO - Produto de aspecto em pó uniforme,
sem grumos, suiidades, parasitos, larvas e outras substancias
estranhas, de coloração creme branco e claro, sem ranç0, com sabor
e odor caÍacteristicas. Embalagem primària: Tipo plástica

kansparente e resistente. Devendo apresentar peso liquido de 1 kg.

Embalagem secundária: Tipo plástica reforçada, adequada ao

empilhamento recomendado, lacrada e identiflcada com o nome da
empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,
garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de
validade e contendo, no máximo 10 kg de peso líquido. A
embalagem individual é de poliester metalizado com 2009 e
embalagem secundaria de papel reforçado ou plâstico transparente
com 5 ou 10 kg. A embalagem deve conter a validade de no minimo

06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério
competente. Deverão ser fechados, em peÍfeitas condições físicas e

hlgiênico-sanitárias e em conÍoÍmidade com o Código Brasileiro de
Trânsito. Deverão ainda, possuir licença especiflca para transporte
de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que

contém os alimentos pâra a entrega. Não será permitido o transporte
de qualquer ouúo produto iunto ao gênero alimentício, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteÍação nas caracteristicas do pÍoduto

fornecido.

Pacote com
2009

CCGL 100 60 0 0 160 6,53 1.044,80

44

0LE0 DE AZEITE EXTRA VlRGEil - Azeite de Oliva Extra Virgem
envasado em garrafa de 500 ml. Ôbo limpido e brilhante de cor
amaíelo-esverdeado, isento de particularidades estranhas. Com
validade de 2 anos a partir da data de Íabricaçã0. Embalagem
primária: Em latas limpas, isentas de ferrugem, ou garraÍas PET não

amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo, contendo 500
ml. Embalagem secundária: Caixa com unidades de 500 ml. Deverá
conter externamente os dados de identjÍlcaçâo e procedência,

informaçáo nutricional, número do lote, data de validade, quantidade

do produto e número do registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de enÍega na
unidade rEUisitante. Deverão ser fechados, em peÍfeitas condiçoes
Íisicas e higiênicosanitárias e em conÍoÍmidade com o Código
Brasileiro de Trânsito. Deverâo âlnda, possuir licença especifica para

transporte de alimentos, emitido pelo órgáo de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da
área em que contém os alimentos para a entrega. Não será
permitido o transporte de qualquer outro produto lunto ao gênero
alimenticio, e ainda, de alimentos que possibilitem alteração nas
caracteristicas do produto fornecido.

Unidade
com 500m1

Maria 05 U U 0 05 1 9,80 99,00

9.2245

oLEO DE SOJA REFINADO - Obtido de espécie vegetal isento de
ranço e substâncias estranhas, adequada para as condiçôes
pÍevistas de aÍmazenamento. Embelagem pÍimária: Em latas limpas,
isentas de Íerrugem, ou gaÍrafas PET não amassadas, sem
estufamentos, resistentes, que garantam a integridade do produto

até o momento do consumo, contendo 900 ml. Embalagem
secundária: Caixa com 20 unidades de 900 ml. Rotulagem: Deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,

informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade

do produto e número do registro. 0 produto deverá apresentaÍ
valadade minima de '10 (dez) meses a partir da data de entrega na
unidade reouisitante. Veiculos de EntÍeoa: DeveÍáo seÍ fechados, em

Unidede
com 900ml

Lisa 70 10

1,

05 0 85 783,70

M

0

I
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perfeitas condiçoes físicas e higiênicosanitárias e em conformidade
com o Codigo Brasileiro de Trânsito. Deveráo ainda, possuiÍ licençâ
especifica para transporte de alimentos, emitido pelo órgão de
vigilância sanitária municipal ou estaduâ1. A cabine do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos para a

entrega. Não será permitido o transporte de qualquer outro produto
junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimentos que possibilitem

alteracão nas caracteristicas do oroduto fornecido.

46

PÃ0 FRANCÊS OU OOCE - Produto de paniÍicaçao, utilizando
farinha de trigo. Com saboÍ e aparência caracteristicos próprios para

consumo. Ausente de umidade e bolores. Sendo o pão doce com
sâbor caracteristico. cobertura de coco. Contendo cada unidade o
peso liquido de 509. Em conformidade com a legislaçáo em vigor e
fornecido em embalaoem aorooÍiâda.

Kg Da casa 105 35 0 0 140 12,87 1 801,80

4l

PÃO INTEGRAL - Tipo: bisnaguinha, Peso ReÍerência: unidade de
509. Produto elaborado a base de farinha de trigo integral,

apresentando aparência e sabor caÍacteristjcos ao produto. Com

ausência de umidade e bolores, acondicionado em embalagem

apropriada, em conÍormidade com a leqislaÇão em viqor.

Kg Da casa 0 30 0 0 30 13,08 392.40

50

SAL REFINADO IODADO - Sal refinado, iodado, com granulaçâo

uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto
de sódio e com dosagem de sais de iodo de no minimo'10m9 e
máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação
Federal EspeciÍica. Embalagem primária: Tipo plástica transparente
e resistente. Devendo apresentaÍ peso liquido de 1 kg. Embalagem

secundária: Tipo plástica reforqada, adequada ao empilhamento
recomendado, lacrada e identiflcada com o nome da empresa,
resistente a danos durante o transporte e armazenamento,
garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de
validade e contendo, no máximo 30 kg de peso liquido. Rotulagem:

Com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega e
suas condiçoes deverão estar de acordo com a resolução RDC n' 28

de 28/03/2000. Registro no lvtinistério da Saúde e constituido de
acordo com o Decreto n'75.697/75 - tr,4S. Veiculos de Entrega:
Deverão ser fechados, em perfeitas condiçÕes fisicas e higiênico
sanitáÍias e em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito.
DeveÍão ainda, possuir licença especifica para transporte de
alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou

estadual A cabine do condutor deveÍá ser isolada da área em que

contém os alimentos para a entrega. Nâo será permitido o transpo(e
de qualquer ouko pÍoduto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteração nas caracteristicas do produto

fornecido.

Kg Lebre 20 06 02 0 28 1,79 50,1 2

56

EiIPANADO DE FRANGO - Empanados de frango - pÍoduto obtido
através da separaçâo mecanlcamente, do frango (peito e/ou coxa
e/ou sobrecoxa) isento de ossos, aponeuroses e cartilagens. 0
produto poderá conter na sua composiçao flocos de milho, agua,
gordura vegetal hidrogenada, farinha de anoz, farinha de trigo
enriquecida com Íeno, proteína texturizada de soja, sal, farinha de
rosca, amido, Ieite em po, proteína vegetal hidrolisada, vinagre,
maltodextrina, condimento natural, ovo em pó, estabilizandte
polifosfato de sódio, antioxidante e realçador de sabor. Sua
apresentação deve ser congelada, em temperatura de - 10". C a -
25o. C. em embalaoens de oolietileno. Embalaoem de 4.5k0.

Caixa Seara 04 01 0 0 05 52 60 263.00

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão eÍetuados mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem bancária, em até 30
(trinta) dias consecutivos, a conlar do recebimento definitivo, quando mantidas as mesmas condiçÕes iniciais de habilitação e caso não haja
fato impeditivo para o qual tenha conconido à contratada.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os produtos eÍetivamente entregues no
mês anterior ao do pagamento,

ParágraÍo Terceiro - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grande/PE, Localizada na Avenida São Jose, n' 1 01 , Centro, Chã Grande/PE.

ParágraÍo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

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

b) Certidão Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela Secrelaria da
Receita Federal do Brasil;

c) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a inexistência de
debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicÍlio ou contratada.

AV. §õo Josá, no l0l, centro, chõ Grqnde-PE, cEp ss.ó3ó-000 i Tetefone: gl gssT-
E-moil ouvidori@chogronde.pÊ.goy.bt | §ite
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ParágraÍo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal devidamente preenchida e indicação

do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do objeto.

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

ParágraÍo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçã0, 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 conlagem do prazo previsto

para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularização.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamenlos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualquer atualização

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

Parágrafo Décimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do Írete, 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 ATUALIZAçÃO MONETÁRh - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a contratada não

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

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

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do Contrato.

ParágraÍo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico{inanceiro inicial do Contrato, mediante a superveniência de Íato imprevisível

nos termos e Íorma estabelecida no artigo 65 inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensáo deverá estar

suficientemente comprovada através de documento(s).

cLÁusuLA SETIMA - DA EXECUqAO DO OBJETO DO CONTRATO - Os Gêneros adquiridos deverão ser entregues no Fundo

Municipal de Saúde, situado na Avenida Vinte de Dezembro, n' 145, Centro, Chã Grande/PE, ocasião em que será procedida a conÍerência

dos gêneros entregues, e a verificação se estão de acordo com as caracterÍsticas e quantitativos descritos na Ordem deFornecimento,

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

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

consequente aceitaçã0, mediante atestado do setor responsável.

ParágraÍo 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 Ordem de Íornecimento 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 Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuÍzos resultantes da inconeta execução doconÍato.

Parágrafo Sexto: A Contratada ficará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à especificação do Anexo
ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à administração ou importe 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 aplicação daspenalidades.

Parágrafo Sétimo: Os materiais serão recebidos de modo imediato e deÍinitivo, sendo de responsabilidade do fornecedor beneÍiciário os
padroes adequados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos,

Parágrafo Oitavo: 0s gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com
característica de cada produto. 0s produtos alimentícios Íornecidos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos estabelecidos
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde

Abastecimento (MAPA) para fins do controle de qualidade da alimentaçã0.

(MS) bem como pelo Ministério da

trAV. §õo Josá.
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Parágrafo Nono - Será designado o servidor Jairo Amorim Paiva, Matrícula 494434, 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 acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas à execução e determinaçã0, tudo o 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 subcontratação cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista necessários à execução
do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execução do contralo, 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,

ParágraÍo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrataçã0, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontrataçã0, bem como responder peranle a

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçôes contraluais correspondentes ao obleto da subcontrataçã0.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA - E responsabilidade da CONTRATADA a execução objeto contratual em
estreita observância da legislação vigente para contrataçÕes públicas, as especificaçoes técnicas contidas no edital e seus anexos, bem
como em suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigações:

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

referentes à marca/Íabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como às prescriçoes da Lei das Licitaçôes 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 obrigações assumidas, com as
condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas no Termo deReferência;

c) Atender ao chamado e/ou à correção do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não 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 fizerem necessários, a critério daContratante;
e) Assumirintegral responsabilidadesobreextraviosoudanosocorridosnotransportedosobjetos, qualquerquesejasuacausa,
f) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer no fornecimento do obleto
contratado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma evenlual substituição do objelo, em caso de reposição 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 Íornecimento ora ajustado,
não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalizaçâo 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, obrig.ando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregaticio com o MUNICIPIO

k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes destacontÍatação.
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao fornecimento,
inclusive Írete, desde a origem até sua entrega no local de destino, bem como cumprir, as normas adequadas relativas ao
transporte do produto objeto do presente termo;
m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade Íísica;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em deconência de descumprimento de qualquer

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

o) Observar rigorosamente todas as especificaçÕes gerais, que originou esta contratação e de sua proposta;
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediação junto à contratante.

cLÁusuLA DÉclMA - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE - São obrigaçoes do Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande/PE:

a) Receber o objeto nas condiçoes estabelecidas neste Contrato;
b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificaçÕes constantes no Termo de Referência e da proposta para

fins de aceitação e recebimento deÍinitivo;
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçÕes, falhas ou inegularidades veriÍicadas no objeto fornecido para que

seja substituido, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada através de servidor responsável designado;
e) EÍetuar o pagamento à Contratada no valor conespondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste
Contrato;
f) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela que vhculadas
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à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus

empregados, prepostos ousubordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7" da Lei Federal n,o 10 52012002, ficará impedido de

licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multa de até 30% (trinta por

cento), do valor estimado para ARP e demais cominaçoes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação falsa;

b) Enselar o retardamento da execução do obleto;

c) Falhar na execução do contrato;

d) Não assinar a Ata de RegisÍo 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 cerlame;

h) Cometer fraude fiscal;

i) Fizer declaração Íalsa.

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 - 0 retardamento da execução previsto na alÍnea-b", estará configurado quando a Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data conslante na ordem de
fornecimento;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigações definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 1 0 (dez) dias
intercalados,

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do conÍato, de que trata a alínea "c", o
valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

ParágraÍo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subitem 'c" estará configurada quando a Contratada se enquadrar em pelo

menos uma das situaçÕes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta cláusula, respeitada a graduação de inÍraçoes conÍorme a
tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente,

TABELA 1

Grau da lnfracão Pontos da lnfracão
1 2

2 3

3 4

4 5

5 8

6 10

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

descritos nos artigos 92, parágraÍo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n0 8 666/1993

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conÍorme a graduação estabelecida

nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

Grau Correspondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇã0.

2 0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaçã0.
a 0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obriqacão,

4 1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigação,
Ã 3,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrioaçã0,

6 4,0% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obrioaÇã0,

Item DescriÇão Grdu lncidência
1 Executar fornecimento incompleto, paliativo, provrsório como por caráter permanente, ou ?l

J

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

estabelecida no CapuÍ desta cláusula,

ParágraÍo Oitavo - As infraçÕes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da
penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, 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" 42.19112015 e no Decreto Estadual n" 44.94812017.

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

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados no Parágrafo Décimo acima. o
contratado será notiÍicado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação

oficial.

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

ParágraÍo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçÕes excepcionais devidamente motivadas, eÍetuar a retenÇão cautelar do
valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÂO - A inexecução total ou parcial do presente Contrato 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 XVll da Lei 8 666/93 sem que caiba à contratada direito a qualquer indenizaçã0, sem prejuízo

das penalidades pertinentes em processo administrativo regular.

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

Parágrafo Terceiro - 0 presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmenle, por acordo entre as partes; reduzida a lermo no processo

de licitaçã0, desde que haja conveniênciaparaa Administraçã0, Artigo 79, ll da Lei 8 666/93.

deixar de providenciar recomposição complementar.

2
Fornecer inÍormação péíida de fornecimento ou substituir material licitado por outro de
qualidade inferior.

2 Por 0corrência

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

conÍatados.
6

Por dia e por tarefa

desiqnada

4 Utilizar as dependências da Contratante para Íins diversos do obieto do contrato. Ã Por Oconência

5
Recusar a execução de fornecimento determinado pela Fiscalizaçã0, sem motivo

iustificado.
5 Por Ocorrência

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

corooral ou consequências letais.
6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou materiais de

consumo previstos em contrato, sem aulorizacão prévia, 1

Por item e por

0c0rrencta

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1

p0r

0correncra

Por item

I Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela Fiscalizaçã0, 1 Por Oconência
10 Cumprir determinacão da Fiscalizacão para controle de acesso de seus Íuncionários 1 Por Ocorrência

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da Fiscalizaçã0, 2 Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de

multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora,
3

e porPor item

ocorrência

13 Entreqar a qarantia conkatual eventualmente exiqida nos termos e prazos estipulados. 1 Por dia

ParágraÍo Quarto - Este Contrato poderá ser resclndido judicialmente nos termos da legislação

8.666/93.
vigente, Artigo 79, lll da Lei
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ParágraÍo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 2o da Lei 8 666/93

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada, Artigo 79 parágraÍo 1o da
Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de
tributos, 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 LeiS 666/93

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos
recursos a seguir especificados:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos que vier a soÍrer o

contratante, ou terceiros, em razáo de ação ou omissã0, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentemente de
outras cominaçÕes contratuais ou legais a que estiver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a íiscalização ou o
acompanhamento pelo contratante, Artigo 70 da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou

suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei n" 8,666/93,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERACÔES - As alteraçoes, porventura necessárias, ao bom, e Íiel 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 Íoro do presente ConÍato será o da comarca de Gravatá/PE, excluÍdo qualquer outro,

E, por estarem justos, , firmam o Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só efeito legal, na presença

das testemunhas que

e_--

\Amorim
N" 353.431

Municipal

sq Bgt - 6»

DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E

EIRELI ME

CONTRATADA

CPF 6s.46? b4 -51

SHIFT

de Saúde P

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

D
c

8000

8000

8000

8000

8002

8002

8002

8002

10.301.1005 2.851

10.302.1014.2.852

10302.1014.2.852
10.302.1014.2.852

3.3.90.3 00

3.3.90 30.00

3.3.90 30.00

3.3.90.30.00 R$21

R$ 102,00 (PSF)

R$ 4.757 90 (Hospital)

R$ 298,38 (Caps)
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