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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

coNTRATO No. 07112020
PROCESSO LTCTTATÓRrO N. 057'2020
DtSPENSA N" 00912020

Magalhães, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, por meio do Fundo
municipal de Saúdê, instituÍdo sob o CNPJ n" 09.251.115/0001-23, com sede à Av. BÍasil,222, Maranguape
l, CEP: 53441€00, neste ato repÍesentada, nos teÍmos do Decrêto munlclpal no 20/20í7, peta Secretária de
Saúde nomeeda através da Portaria no O04|2O17 , Sra. Fabiana Damo BêrnaÍt, brasileiÍa, divorciada,
odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o n" PE-CD-9160, portadora Cédula de ldentidade n" 7.032.504 SDS/PE
inscnto no CPF/MF sob o n' 059.682.224-33, Ìesidente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE,

CONTRATAOA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - llE, pessoa jurldica de direito privado,
inscrita no CNPJIMF sob no 20.008.831/0001-17, com sede Av. A - S/N, Galpão A, Dom Helder Câmara,
Garanhuns/PE, CEP: 55293-970, neste ato representada por seu admlnistrador, Sr. Sllvandro Diêgo de
Afbuquerque Ferreira, brasileiro, solteiro, empresário, :nscrito no CPF/MF no 071.955.62441 e PortiedoÍ do
RG no 7.679.226 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de AtaÍde, 78, Heliópolis, CEP:
55296-735, Garanhuns/PE, doravânte denominado CONTRATADA, doravante denominado simplesmente
CONTRATADA,

FUNDAMENTAçÃOJURÍDICA: 
]

Fundamentia-se o presente instrumento na licitaçâo realizada sob a modalidade de Olspensa n' 009/2020,
com bass no Artlgo 40, da Lei Fêderal no 13,979/2020, que dtspõs sobre as medidas para enfrentamento
da emergêncìa de saúde p(tblica de impo,lância intemacional do coronavírus res}onsável Delo
sufto de 2019. elaborada oela Comissão Permanente de LiciiaÇâo de instituída por meio da Portaria

e suas alteraçÕes posterioÍes,no. 078/2020, datada de 21 de janeiÍo de 2020, regìda pela Lei
cujo Processo no 05712020, com todos seus anexos e, e orogostja da CONTRATADA,

a lavratura deste contrato integrajuntamente com o OfÍcio no 383n020, da Seeretaria de
o presente, independentemente de trenscrição.

GúUSULA PRIÍÍEIRA - DO OBJETO

'1.í. o presente contrato tem iomo objeto a_ AQUlslçÃo DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER
AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC|PIO DO PAULISTA/PE, tudo em confoTmidadE
com o especiíicado na Diapensa no 009/2020.

CLÁUSULA SEGUNOA - DO VALOR DO CONTRÂTO

Saúde, que

2.1. O valor total do presente contrato é de R$ 12.490,00 (doze mil, quatrocentos e noventa reais),
conforme orooosta da CONTRAÌADA, e tabela descritiva abaixo.

TERMOS QUE SE SEGUEM:

PÍocG33o Lhitrlório N' 05 2020. Dilpcnst no 009/1020

E-mail: oaulistarOpaulista. oe.oov. br CNPJ:
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cúusura reRcerm - DA DorAçÃo onçaueltÁRta!@tr!ZE!511- Lr,{ rJvlAYArJ vr\Yr{ EN I ,{Ìar,r

3.1 A presente contÍalação correÍá através da seguintè dotaçáo orgamentária:

Elemento: 3390.30 - Material de Consumo
Fonte: 1 21 1 0000 - Receitas de lmpostos e de TransÍeíência de lmpostos - Saude

4.1 Os mateÍiais deveráo ser entregues em até 02 (dois) dias úteis, a parlir da comuniceÉo via e-mail com a

cópia da respectiva Nota de Empenho, na Cêntral de Abastecimento Farmacêutica do Paulista, localizeda
na Rua Abílio Muniz, n.o 11'l A Conjunto Beira Mar Janga, Paulista - PE Fone: (81) 99877-5582 e 9998í-
0644, no horário de 8:00 àe 15:00 horas, em dias úteis, mediante pÍévio agendamento têlefônico.

cLÁusuLA eutNTA - Do PAGAMENTo

5.1. A CONTRATANTE providenciará empenho paÍa cobrir as despesas com o objeto deste contrato;

5.2. O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente enÍegue, conforme o
valor íxado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto deste contrato.

5.3 A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo
com as especificaçÕes constantes no Termo de Referência do Processo no.05712020.

cr-Áusule sexla - DA vtcÊNcrA, DA EFrcÁctA E Dos pRAzos

6.1 O presente contrato terá a vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do presente
instrumento, de 27 de março de 2020 a 26 setembro dè 2020, podendo ser prorrogados por peíiodo
sucessivos, enquanto p€rdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situaçáo de emergência de
saúde pública, conforme Artigo 40 H, da Lei no í3.979/2020.

cúusula sÉrrul - oa FrscALlzAcÃo

7.1. A Íiscalizaçáo do objeto será exercida pelâ CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma
que lhe convier; )

7.2, A CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer Íorma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a meis ampla e completa fìscelizaçâo,

7,3, A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, náo isenta ou diminui a Íesponsabilidade
da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tareÍas.

cuÁusuu ottavl - DAs oBRrcAçóEs DA coNTRATADA

8.í, Constituem obíigaçóes da CONTRATADA, além das constantes noi
as seguintes:

8,1.1 . Obedecer às especificaçÕes constantes neste contrato;

SEcRETARTA DE ASsuNTos JURíDrcos

Atividado: 8502 -Gestão AdministÍativa dâs AçÕes do Fundo Municipal de Saúde

ctÁusure QUARTA - Do LocAL E pRAzo PARA ENTREGA

Praça Agamenon Magâlhães, s/n. Centro - Paulista/Pt
Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@oaulista.oe. oov. br CNP 10.408.839/0001-17

3 Áoue Seniiâie - 5L 29C Bombona 1.885,00

Pâno de Chào atveiâdo médio 45x70cm 1 000 tlnidedê 2,30 2.300.00

2A Flenêle o/ limoêzà 40t60 d ãbãnhedo 300 Unidade 1,40 420,00

VATOR TOTAI 11190.00
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SEcRETARIA DE ÂssUNTos JURÍDIcos

80.í.2. Responsabilizar-se pelã entrega do objeto, ressaltando que ìodas as despesas de transporte e
ouìras necessádas ão cumprimènto de suês obrigaçóes serão de responsabilidade da CONTRATADAì

8,í,3. Realizar â enlregâ dentro do pÍazo estipulado na clâusula quarta deste contratoì

8.1.4. O Íetardamento não j!rstificado na enÍega do objeto consideraÊ6e-á como infraÉo contratual.

8.1.5. Responsabilizar-se pelos danos calsados d retamente à Administração ou a terceiros.
decoííentes de sua culpa ou dolo na execuçáe deste contrato, nâo excluindo o! reduzindo essa
responsâòilidaóe a fiscalizâção ou o acompanhamento pelo CONTMTANTE;

8.1.6. lranter com a CONTRATANTE relaÉo sempre formal, por escrito, ressalvados os
entendirnentos verbais motivados pela urgência, quê deverão ser de imediato confrmados por escritoi

8.í.7. Arcaí com todos os ònus e êncârgos dêcoÍrentes da execução do objeto deste contrato,
conìpreendidas todas as desDesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os
prevdenoários e fscars târs como impostos ou taxas, custos de deslocâmento necessáfios ao
fornecimento dos bens obleto dêste contrato,

8.í.8. Manter durante toda a execução deste contrato, em compâtibilidade com as obÍigaçóes
assumidas todas as condiçóês de habiktãção e qualifcâção exìgidas no Processo no. 057/2020.
consoante o que prec€itua o inciso Xlll do aÉigo 55 da L.i n". 8.666/93, atualizada.

cúUSULA NoNA - DAs oBRIGAçÕES DA coNTMTANTE

9.1. Conslit|]em obrigaçóês da CONTRATANTE

Ll. Exercer a fìscâlização dâ execução do objeto conkatâdo;

9.í,2, Tomar todas as providénc as necessáriãs ao fÌel cumprimento das cláusulas contrâtuâis;

9.1.3. EfetuaÍ o pagâmento devido na forma estabelecida na cláusula sètirnã deste contrato

9.1.4. Fac litar por todos os meios âo curnprìmento da exêc!ção pela CONTRATADA, dandolhe
acesso e promovendo o bom entendrmento enÍe se!s Íunc onários ê empregados da CONTRAÍADA.
cumprindo com as obrigaçóes pÍé-estabelecidas;

9.1.5. Comunrcaí por escr to à CONTRÂTADA q!alquer iÍegularidede encontrada, .

9.1.6. Analisar a nota íscãl para verificêr se a mesmã lhe é desti4ada e se as especiÍicaçóes são as
mesmas descritas no lermo de reÍerênciâ do Procosso no. 057/2020i

9.1.7. Com!nicar por escrito à CONÌRATADA o não recebrmenio do obleÌo. apontando as í42óes de
sua náo adequação aos termos contratuais

9,í.8, A CONTRATANÌE, é resêNãdo o direito de sem que de qualqueÍ íorma reskinla a plenitudê
dessa responsabilidade. exercer a mais ampìa e completa Íscalização sobre o cumprimento das
especiíìcaçóes e condçóes deste contrato:

9.í.9. O rec€bimento do objeto deste contrato será píovisório, para posteÍior vêrificação da sua
conforÍìidade com as especificaçÕes e da pÍoposta pêla áíêa técnica competente, garantindo sua
confoÍnrdade com o objeto contratado;

cLÁusuLA oÉcrMA - DAs coNDrçÕEs DE HABtLtraçÃo

'.\ 10.í. A CONTRAÌADA fica obÍigãda a manter, durante toda a exêcuÉo deste contrâto, todas as condçóesJs.,. ^ 
vst!| M| Ãs^ ,,ue vv!,yëso c ,,,o

\\ de habilitaÉo e qualifcâção exigidas no ProcoGo no. 057/2020, em compatibilidade com gFrtÍigaçóes por

\ \le assumllas\ (ffi,
VX-:é)

Fone: ú33-3636 E-mail: ieU!9ts@pegists !c,.ssi:.E CNPJ: '10.408.839/ooo1-t z \QIEyZ
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

cLÁusuLA pÉcrMA pRrMElRÂ - DA REscrsÃo

1'l.1. O descumpflmento de qualquer cláusula ou de simples condrção dêsìe conÌrato âssim cofio a execuçáo
do seu objêto em desacofdo com o estabelecido em suâs cláusulas e condiçóes dará direito à
CONTRATANTE de rescÌndi-o mediânte notificâçáo expÍessã sem que carbâ à CONTRATADA qualquer
direito excetó o de receber o estrÌto va or correspondentê aos íoínecrmentos íealizêdos desde que estejam
de acordo com as prescírçóes orê pâctuadas

1'Í.2. Este contrato podeÉ ser rescindrdo

| - Por ãto UNILAÌEML da CONTRATANTE nos casos dos incisos | â Xll e XVll do art.78 da Léi
Fêdèrãl n.o 8.666/93 atualizada

ll - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a temo no processo de licitaçâo, desde
que heja conveniéncia para a Administração;

lll - JUDICIALMENTE, nos termos da legislaçào

11,3. A rescisão de que trata o iÌem 11 2 inciso I desta clélsula, acarretia as seguinles consequèncias, sem
prejuizo das sançóes previstas neste contrato e na Lai Fedaral no 8.66€/93, atualizada

a) Retençào dos créditos decorrentes deste contrato até o limite dos preÌuÍzos câusados à
CONTRATANTE

b) Assunção imediâtâ do objeto deste contrato pela CONÌRAÏANÏE. no estado e local em que se
enconvâr

c) Exec!çào dã garantia contrâtual, sê houver, parê ressaÍc mento dâ CONTMTANTE. e dos valores' dês multâs e indenizacóes â elê devidos

cLÁusuLA DÉcr A SEGUNDA - pENALIDADES

'!2,1. Quem convocâdo denÍo do pra2o de validâde de sua proposta, não celebrar o contrato. deixar de
entrêgar ou apresentar documento exigido para o cêrtame. olr apresentar documentaçào felsâ, ênsejar o
retardamento dâ execução de se! objeto, néo mantNer a proposta fãlhar ou fra!dar na execuÉo do contíaìo.
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude frscal licará impedido de liciìar e contratar com a
AdminisÍação Municipal

í2.2. O aÍaso inj!strficado na exec!ção do contrato ou a suâ Èscisáo por culpa do CONTRATADO sujeitará
a mesma à mllta rndenizatóÍia de 10% (daz por conto) sobre o valor 91oba1 do referido rnstrumento. seín
prejuízo das demais penalidades legalmente previstâs

12.3.0 CONTRATADO ficará suleito à multa diária de 0,5% (zero vítg|rlâ cinco por csnto) do valof do
pÍesente instrumento contratual, por seu descumpíimento. devendo o valor de multa ser recolhido à conta
única do CONTMTANTE. no prazo de 03-(tró€) dias. contado do recolhimento da notilìcaçáo da penalidade

cLÁusuLA DÉcrMA TERCETRA - Do vlsro oÂ AssEssoRra JURíDrca

í3.í. Este presente contrato terá o visto da Assessoria JurÍdica da CONTRATANTE, de acordo com o
estâbelêcrdo no parágraío único do art. 38 da Lsi n o 8.666/93.

cúUSULA DÉcIÌúA oUARÌA - oo SUPoRTE LEGAL

1/t.1. Pâra execução do presente contrâto bem como para a regulaçáo dos câsos omissos, aplcar-se-á a Loi
no E.666 de 21106/93 â Loi n" 8.883 de 08/06/94, a L.i no 9.98 de 27105/98 e, eÍì especial, e Lol Federal
no 13.979/2020.

cLÁusuLA pÉcr a ourNÌA - DAs orspostçóEs FrNArs

\ 15.1. Aplicar-9êá a L.l Fodortl n'E666,93, com
\ oressnte contrato.

suas posteíiores modiíicaçõês, nos casos omissos do

15.2. É competente para dÌimir quaisquer dúvrdâs orrundas do presenle .ffia-
Pauhstiâ/PE com expressa .enúncia a q.râlque, outío. por mars priv'legÊdo qjfe|d

vl\
Fone: 3433-3636 E-mail: !.e.u!q8@pauitt!.pg CNPJ: 10 408.839/0001-17



E, para firmeza e como
em 04 (quatro) vias de

de assim haverem entre si ajustado e foi lavrado o presente contrato
IRATADA, o qualdepois de lido

Paulista, 27 de março de 2020.

de Produtos Eireli- ME

5t!!fu '*:'errelË;Ëlïiistq
ììí5 õ'o*É*;*

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURíDICOS

e achado conforme, vai 'pelas partes contratantes.

2. GPF/MF:

Magalhães, s/n,
E-mail: CNPJ: 1 0.408.839/0001 -1 7
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EXTRÁTO DO CONTRATO OTINO2O

N" CONTRATO: 0?1,2020
PRocEsso Llcrrltónto x.: o5z'20:o
MODALIDADE: Dispensa n' 009/2020
PORTARIA DA CPL: Portaria n". 07t/2020. datada de 2l de ianeiro de 2020
FUNDAMENTAçÃo lrcll: Anigo 4", da Lei Federat no íl.s'ls,zozo
CONTRATADA: Viva Distribuidora de Produtos Eireli - ME
CNPJMF: n" 20.00t.831/0001- l7
OBJETO: AQUISIçÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
DE SAI-DE DO MUìICIPIO DO PAT'LISTA/PE.
VALOR TOTAL; R$ 12.490,00 (doze mil, qustroceotos e novetrtr r€ais
NOTA DE EMPENHO: 2020-753
Atividrdc: E502 - Geslão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde

Elemento: 3390.30 - Materialde Consumo
FoDter l2l10000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impoíos - saúde
PRAZO(S): Vigência 06 (seis) meses, contados da assinatura do instrumento contratuzl, de 27 de março de 2020 a 26 de

setembro de 2020.
ASSINATURA: 27 032020

Fabiana Damo Benort
Secretdria de Saúde

I,ÃI KÂ It' T'U LUN I X,tI U U/I/IUZO

N" CONTRATO: 0?1,2020
PROCESSO LICITATÓRIO N': 057/2020
MODALIDADE: Dispensa n' 009/2020
PORTARIA DA CPL: Portaria n". 07t/2020. datada de 2l de ianeiro de 2020
FUNDAMENTAçÃO lrcll: Anigo 4", da Lei Federal no íl.s'ls,zozo
CONTRATADA: Viva Distribuidora de Produtos Eireli - ME
CNPJMF: n" 20.00t.831/0001- l7
OBJETO: AQUISIçÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
DE SAI-DE DO MUìICIPIO DO PAT'LISTA/PE.
VALOR TOTAL; R$ 12.490,00 (doze mil, qustroceotos e novetrtr r€ais
NOTA DE EMPENHO: 2020-753
Atividrdc: E502 - Geslão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde

Elemento: 3390.30 - Materialde Consumo
FoDter l2l10000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impoíos - saúde
PRAZO(S): Vigência 06 (seis) meses, contados da assinatura do instrumento contratuzl, de 27 de março de 2020 a 26 de

setembro de 2020.
ASSINATURA: 27 032020

Fabiana Damo Benort

Fabiana Damo Bernqrt, Secr€tiíria Municipal de Saúde, através do presçnte instrumento, designa o Servidor infra-assinado,
como responúvel pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Contrato, Da forma dos Art. 67 c 73 da Lei n" t.666/93,
devendo informar à Administração sobre eventuais vicios e irregularidades, propor solüções e sanções que cntender cabível
para a regularização das faltas e defeitos obscrvados, conforme dispoíos no contrato referido.

O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de'suas funções. de acordo com a Ìei n" E.6ó6l93 ou

aos teÍïnos e cláusulas do contrato supracitado. sujeitando-se às sanções prcvistas na referida Lei e Ílos regulamentos
próprios, sem prejuízo das responsabilidades administruivas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

Scrvidor/Físcal:

S""-t""t da sa"d" Lr"tat sa""to*r-""t

-

PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL,

D.o.M.E.pE,Ab t0l4 npUJ.D.o.v: I t .D.o.E.pE(cEpE)t t I

TERMO DE DESIGNAÇÁO DE SERVIDOR PARA FISCALIZA DE CONTRATO

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401441.
Fone 3433-0072 E-mail: oaulista(@oaulista. pe.oov.br CNPJ 10.408.83910001-17
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/\ï*i, , Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

{tqfilHt0 Fundo de saúde da cidade do Paulista

ìí' tu Departamento de Contabilidade

?X/l aP '

Nota de Empenho No 753

Data 27 t03t2020 Anexo 0 Valor: 12.490,00

Ôrgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid.cestora: '18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:10 122 3008 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL

No da Ficha: 497 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op. Esp 8502 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÔES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAçÃO
Fonte de Rec.: 12110000 Receitas de lmoostos e de Transferência de lmoostos - Saúde

5uotrrem. tsmp.: UJZ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -

Fonte de Recurso (TCE) l0impostos e TÍansferèncias Saúde

o-Sem Licitacão

Aditivo N" Data Inicial Data Final

Favorec.: 34636 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 20.008.831/0001-17 Insc. Mun: 358533

ldent.:
Endereco: RUA DIOGO LEITE, 100

Bairro: BAIRRO SAO JOSE Cidade: GARANHUNS
CEP: 55.295-170 Fone: 8'137465059

Cód.Banco: 00'l Agência: 0067 - I CIC: 45591 - 1

Insc. Estadual: 57136688

Fax:

Aq. Históíico: Unid Quantidade Valor Unit. Valor Total

coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA AeutslÇÀo DE
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
sEcRETARIA oe slúur Do pAULrsrA.coNFoRME pAREcER
85/2020 sAJ E oFicto 24?/2020 coMrssÃo pERMANENTE DE
LrcrrAÇÃo. pABl\ coNLEcçÃo DE coNTRATo.

SubAçÕes

Valor Empenhgff\ 12.490,00Saldo Ant. Orç. 200.255,00

Manoel Joelmir Marques Pereira

Agente OrçamentáÍio

Pessoa Atesto LiquidaÇão.

Dt Atesto Dt Previsão Pagamento

Saldo Atual 187.765,00

w\ /w publicsofr.com.bÍ - Publicsoft Contabalidacle - versão 2020 20 5 0 -(83)3022-0800
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