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lrrNDo M[rNrcrpÀÍ. DE sÀúDE DE JIrÀzErRrNEo
coMrssÀo PERI.íÀNENTE DE LrcrrÀÇáo

CONTRÀTO No: 00005/2017-CPl,

TER.[,ÍO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A EUNDO
MUNrcrpAL DE sÀúDE DE JUAZETRTNHo E GUEDES
DISTR]BUIDORÀ DE PRODUTOS DE IIMPEZA E]REII, PAFÀ
FORNECÍMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE lNSTRUMENTO
NA FORMÀ ABAIXO:

Pelo presentê instrunento particular dê conttato, dê um lado Fundo Municipal-
de Saúde de Juazeiliôho - Praça José Vital cuedes, 05 - Centro - Juazêitinho
- PB, CNPJ ío 11.211 .3LL/OO01-19, neste ato representado pelâ Sêcretária de
Saúde Joseilda Morais do Nascimento e Sântos, Brasileira, Casado, Contêdo!â,

. residenEe e domicilÍôda na Sltio Ilha crande, S/N - Zona Rural - Juazeirinho
- PB, CPF nô 012.0'72.'744-70, Carteira de Identidade no 2.660.344 SSp/pB,,
doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado GUEDES DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE ],IMPEZÀ EIRELI _ RUA JoÃo ToMÀz DA SIIVA, 91 - PoNTÀ DE CAMPINÀ .
CÀBEDELO - PB, CNPJ no 24.483.944/0001-25, doravante simplesmênte CoNTRÀTADO,
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o quaf se
reger:á pelas cláusulas ê condiçóes seguintes:

cLÁusutÀ pRruErRÀ - Dos ErJltDtl{ENros Do côNrRÀro:
Estê contrato decolre da licitâçáo modalidade Dispensa no Dpo0005/201?,
plocessada nos telmos da Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçôes e a Lei
completnêntar nô 123, de 14 de dezenbro de 2006, alteradê.

cüiusu.À sEG{rlrDÀ - Do oBarEro Do cotuRÀTo:
O presente contrato tem por objeto: CONTRÀTÀçÃO OE EMPRESA DO RAMO pARÀ
EoRNEcTMENTo poR coMpRÀ DE GÉNERos À],IMENTÍcros pÀFÀ ATENDER NEcEssrDÀDES
EMERGENCTATS DA SECRETARTA MUNrcrpAr DE sÀúDE ATÉ A REALTzÀÇÂo DE uM
pRocEDrMENTo 1ÍcÍTÀTóRIo pÀRÀ EssE oBJETo.

O fornêcimento deve!á obedecer ligor:osamente às condiçóês
instrumento, proposta aprêsentada, Dispensâ n" DpOOOO5/201?
Contratente, documentos esses que ficam fazendo partes
presente contrâto, independente de transcrição.

cúusur,a rERcErRÀ - Do vÀroR E pREÇos:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é
(SETENTA E SETE MI], DUZENTOS E TRINTÀ E O]TO REAIS E
CENTÀVOS) .

expressas neste
e instruÇôes do
integrantês do

dê R§ 77.238,35
TRINTA E CINCO

CÔDIGO D UNIDÀDE QUÀNTIDÀDE P.UNITÀRIC P. TOIÀI-
1 Carne de charque, carnê bovina

sal narinho grosso, ponta de agulha.
Pardo con 30 kg.

Ed. 1C 850,0c 8.500,0c

2 Peito cle frango congelado sen adição de
sal e condimêntos.

kg. 1a 13,20 990,0c

3 Queijo nussaÍê]a fatiado dê boa
qualidadê com pouco sa.l.

kg. 15 41,AA 705.00

4 àLho nacional in natura Kq. 35,0 175,00
cvo branco c/ 30 Bd \ 10c 16.00 1.600, 00
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6 Açúcâr triturado, embalâgen de 1 kg, êÍ
fardo coÍn 30 kg.

Ed. 106,0c 424,C4

1 Adoçante Erasco com 100 mI 30 2t 5C 75,00
I Arroz parbolizâdo, tipo 2, longo fino

subgrupo parbolizâdo, eÀüalagen com 0
kg. Eardo com 30x01kq.

Ed. 30 130,0c 3.900,00

Aveia en flocos finos, pct. com 5009.
:aixa com 24x5009.

Cx. 130,0c 26A,OA

10 Azeile de oliva extra virqem 500 n1 1C 13,5C 135.0C
11 Biscoito Cream craker, ob!ido e farinha

Ce trigo qordurosâ vegetal, hidrogenadâ,
anido de milho e sal, contên ârona
ârtificial dê mantêiga e êstabitizantê,
Iecitinâ de soja, contén g1úten,
enbalagem plásrica com 4009. Caixa com
20 unj.dades de 400q.

3C 12, AC

F
13, I

2.164,44
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-F72 Biscoito doce maisena, obtido e farinha

de trigo fortificada com ferro e ácidc
fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar
invêrtido, amido de nilho ê sa1,
lecitina de soja, fermênto conten
g1útên, ernbafâgen p1ástica con 4009.
Caixa con 20 unidades de 4009.

3C p':
\

M 61aeq)y/
13 Biscoito docê Malia, obtido e farinha d<

trigo, aÇúcar, gordura vegetal
hidrogênada, anido de nilho e sal .
contêm aroma artificial, pâra biscoitc
tipo Uaria e êstâbilizanre, tecrtina dÉ
soja, con!em g1úten, enüalagem p1ástj.ca
con 4009. Caixa con 20 unidâdes de 400q,

1C 84,0C 840,0c

14 afé en pó torraclo e noido 250g, fardc
om 20 pacotes com selo da ÀBIC.

fd. 20 109,0c 2.180,00

15 âldo de carne (Caixinha com 24 und) Cx. 13,0C 65,0C
16 aldo de franqo (Caixinha com 24 und) Cx. 13,0C 65,0C
t1 há dê canonila, ctdreira, bo1do, naça €

anêIa, caixa com 159, com 15 saquinhos.
Cx. l9tac

18 :olorau - Obtido de fubá de mitho, sa] e
êxtrato ol,eoso de ulucum, enbalâg€Í
3tástica com 100q. Caixã con 10 ks.

?3,0c 13, OC

19 rêmê de leite 200 Ín]. Caixa con 27 und. Cz. '7',1 , OA 154,0C
2A Doce dê banana 600q. Caixa con 20 und. Cx. 166,00 830,0c
2l Doce de goiâba 6009. Câixâ com 20 und. Und. 166,00 830,0c
22 xtrato de tomate - Tonate, sa] €

Çúcâr, não conten glúten, embalagêIl
etra com 1909. Càixa con 24 unidâdes d€
9og.

55,00 215,4C

23 arinha de nãndioca - Tipo comun,
nüalaqem de 01 kq.

kq. 10c 6, OC 600,0c

24 Eârinha de úi]ho tipo flocâo 5009, fardc
con 30 pacotes.

Ed. 30 56,0C 1.680, 00

25 Earinhâ de trigo contendo saI, ferro,
ácido fólico ê vitamira 89. Fârdo com 1C
kg,

Ed. 3 56,0C 168,00

26 Farinha de trigo sem fernento, fârdo coÍ
10 kq.

Ed. 56,0C 168, 00

2't Farinha Iáctea - Earinha Iáctêa, farinhê
dê trigo ricâ ên ferlo ê ácido fótiêo,
áçúcar, Ieite em pó inrêqràI, sat,
vitâminas e ininerais, e aromatizânte,
con 4009. Caixa com 48 und.

2 465, 4C 934, BA

28 Feijão carioquinha - extra tipo 1 fardc
con 30 unidades de 01 kg.

Fd. 2l 360,0c 1 .24O, Oa

29 E'eijão mâcassar tipô 1, fardo con 30 kq. Ed. 3C 360,00 10.800,0c
30 ite condênsado - Lêite intêgra], - 14Q,00 1.400,0c
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açúcar e lactose latas con 395q. Caixa
com 24 latas con 395q.

31 Leite de cocô i.ntegral - Contendo áqua,
conservadores ins 223, leitê de coco
rntegrâI (Merabissultrto de sódio e ins
2011 (benzoato de sódio. acidutante ins
330 (ácido cítrico) estabilizânte ins
322 (Iecitj.na de soja) expessantes ins
466 (carbox j.netilelufose sóclica) e ins
412 (qoma gaur). Teor de gordura mlnimo
11t, não conten glútên, embâIaqen de
vidlo con 200 nI. Caixa con 24 und.

82,O 82,4

PL
c

32 Leite êm pó lntesral 200s enriquêcidc
.om vit. e sais ninerais, fardo com 5C

Fd. 5C 2eb,qi Jj2Jro, a.

33 Yacarrão espaguete - sen cotêstelo], sên
)vos, sênola de trj.go, com glúten
3mbalagem com 5009. Eardo com 20

Fd. 5C 48,00 2.404, AC

34 largârina com 60t de tipldeos 5009 caixê
:om 12 unidades,

Cx. 10 60,0c 600,00

35 OIeo de soja 900 m], caixa coÍr 2C 10 120,0c 1.200,00

36 Plotelna texturizada de soja vermethê
erüalâgem com 500q. Eardo com 20

fd. 2A 85,0C 1.700,00

3',] lueijo rarado 100q. ca_ixa con 20 und. 111, 0 0 222, AC
38 SãI iodado 1 kg, fardo com 30 kq. Ed. 30,00 90,0c
39 Serdinha ên conselvâ ao óIeo ou molho de

q94ete 1259. Caixa com 50
2 220,0a 4.400,0c

40 Suco de càlu indusrrialrzado -l
Pàsteuri zàdo e homogene.izado. náo conLeftlgIúten, enbàldgeÍn qarÍafa de 5OO mr.l
:ai.xa com 12 unidades de 500 n1, cada. l

Cx. 15 55.0C 825,00

41 Suco dê êontendo água,
:oncentrâdo dê uva e conservântes com
500 nI. - Caixa com 12 unidades de 5OO
TI.

15 81,0C t,2t5,o

42 i,rinaqre de álcool, calxa com 12 unidades
lê 500 nl.

Cx. 14, 35 11,14

TôtaI: 1 1 .238,35

CLÁUSuIÀ oUÀRTÀ - Do REÀ,UsrÂüENro:
Os preços contratados são fixos pelo periíodo de um àno, exceto para os casosprevistos no Àrt. 65, sS 5" e 6., da Lei 8.666193.
Ocorrêndo o desequillbrio e conômi co- financei ro do contrato, poderá sêr!estabêlecida a relação que as partês pactuaram iniciâ_Imentê, nos termos doArt. 65, Inciso II, AIínea d, da Lêi 8.666l93, mediante complovaÇão
documênta] e rêquerimênto expresso do Contratado.

cúuslI,,À eurNTÀ - DÀ DorÀçÃo:
Às dêspesâs correrão por conta da sêguinte dotaÇâo, constante do orÇâmento
vigentê:
Rêcursos Próplios do Fundo Municipaf de Saúdê do Juazeilinho e detlansferências do FNS/SUS: 02.080 - EUNDO MUNICIpAI DE SAúDE
02.080.10.301.1002.206? - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÀÚDE
02 , 080.10.301. 1002 .2070 - BI,OCO DE ATENçÃO BÁS r CA/NAS F,/OUTROS
02.080.10.301.10A2.2015 - BLOCO DE MÉDIA E AITA COMPIEXTDADE _ 3390.30.00.00_ MÀTERIAI, DE CONSL'I,íO.

cu(UstIIÀ sExTÀ - Do PÀGÀr.ÍENTo:
O pagânento será efetuado na Tesouraria do Contratante,
regular, da sêguj.ntê manê1!a: Mensalmente, para ocorrer
dias, contados do período de adimplemento de cada parqela

mediante processo
no prazo de trinta
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cu(usutÀ sÉTü{A - Dog pRÀzos:
O pr:azo máximo pala a execução do objeto ora contratado,
cârecterÍ s ti càs , ê que admite plorrogaçâo nos casos previ
8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir
Pedido de Compra:

Entrega: 1 {um)
O prazo dê vigência
considerado da data

dia
do
de

presentê contrato será determinado: 90
sua assinaturâ.

cLtíusurÂ orrÀl À - DÀs oBRIcÀçõEs Do colÍrRÀTÀNTE:
â - Efetuar o pagamento relativo ao foanecirnento efetivamênte rêa]izado, de
acordo com as respectivas c1áusü1âs do presente contratoi
b - Proporcionar âo Contlatado todos os meios necessá!ios para o fiel
fornecimento contratado;
c - Notifica! o Contratado sobre quê1quer irregulalidade encontlada quanto à
qualidade dos produtos, exêrcêndo â nais ampla e completa fiscalizaçâo, o que
náo exime o Coôtratado de suas responsabifidades contratuais e legais.

cu(usurÀ NoNÀ - DÀg oBRrcÀçôEs Do cotfrRÀrÀDo:
a - Executa! devidameôtê o fornecimento desclito nà C1áusu1a correspondente
do presente contlato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade
estabelecidos pala o ramo de atividadê !el.acionada ao objeto contratuaf, com
obselvância aos prazos êstipuiados;
b - Responsabilizar-sê por todos os ônus e obrigaÇóes concerDentes à
IegislaÇão fiscal, civi-I, tributária e trabalhista, bem como por todas as
despesas e compronissos assumidos, a qualque]: titulo, perante seus
fornecedores ou tercêiros em râzão da execução do objeto conttatadoi
c - Manter preposto capacitado e idôneo, acêito pelo Contlatante, quaôdo da
execução do contlato, que o represente integralnente em todos os seus atosid - Pelmitir e facilita! a fiscalização do Contratante devendo presta! os
informes e esclarecinentos solicitados;
e - Será responsável, pelos danos causâdos dÍretamênte ao Contrataôtê ou atercêiros, decorrent.es de sua culpa ou dolo na execução do conttato, nãoêxcluindo ou reduzindo essa responsâbilidade â fiscâ1ização ou o
âconpanhamento pelo órgão interessâdoi
f - Não ceder, tlansferir ou sub-contratar,
deste instrumento, sem o conhecj.mento e â
Contratantei

no todo ou em partê, o objeto
devida autorizaçáo expiessa do

g - Manter, durante a vigêôcia do contrato, em compatibilidâde com asobrigaçôes assumidas, todas as condiçôes de habilitaÇão e qualificação
exigidas no respectivo processo .Licitatório, aplesent.ancio ao Contratante os
documentos ôecêssálios, sempre quê solicitado.

c,.Áusur.A DÉcníÀ - DÀ ÀrTERÀÇÃo E REscrsÃo Do coNteÀTo:
Este contrato poderá ser alte!âdo, unilatêral.rnênte pela Contlatante ou por
acordo entre as partes, no6 casos previstos no Artigo 65 e será resciodiào,de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos .t.t, .lB e ?9 da Lei
8 -666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitaa nas mesrnas conclições contratuais, os
êcréscimos ou supressôês que se fizetem necessários, até 25g (vinte e cincopol cento) do valor inicial. àtuaLizado do contrato.

CI,ÁusI,IÀ DÉcD,À PR,II.GIRÀ - DÀ§ PENÀIJIDÀDES:
À recusa lnjusta em deixar de cunprir as obrigações assurnidas e preceitoslegais, sujeitará o Contlatado, garantida a prévia defesa, às ieguÍntespenalidades previstas nos Àrt§. 86 e 87 da Le\ 9.666/93r a _ advertência, b _
multa de mora de 0,5t (zero vírgu1a cinco por cento) aplicada sobre o valordo contrato por dia de atràso na entrega, no inÍcio ou na execuçâo do objeto

Í$ane,

ora contratado; c -
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pêIa iôexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão têmporária depârticipar êm LicitâÇáo e impedimento de contrata! corn â Àdmi.nj.stiação, por
prâzo dê até 02 (dois) ânos; e - declaração de inidoneidade para licita! ou
contrata! con a Àdministrâção pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniçâo ou até que sejâ promovida sua reabilitação pelante aprópria autorldade que aplicou a penalidade, f - s imuf taneâmente, qualquer
das pênalidades cablveis fundàmentâdas na Lei 8.666l93.

CLÁUsuLÀ DÉcIrÂ s!«,NDÀ - Do FoRo:
Para dlrimir as questôês decorrentes deste contrato, âs partes elegem o Foro
da Comarca dê Juazeirinho.

E, por estarem de p.LeDo acordo, foi favrado o presentê contrato em 02(duas)
vias, o qual vâi assinado pelas partes e por duas têstemunhas.

Juazeirinho - PB, 05 dê Janeiro de 2017.

PET,O CONTRÀTANTE

SEILDA MORÀIS DO NASClMENTO
SANTOS
Secretária de Saúde
472.0'72 . 7 44-10
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PE],O CONTRÀTADO

],TMPEZÀ EIRELI


