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PREFBZTORA KUHICIPAL OB SANTA RITA

CCMISSÃO PBRtaKBNTB DE LICIXACftC

/
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CONTRATO H°: 226/2020

PREG&O EZfTRÔNICO N* 018/2020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE 81 CELEBRAM A
SECRETARIA SE SAÚDS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RISA E C DE A FERREIRA

B CIA LTDA, PARA PBESTACÜO CE SERVIÇOS
CONFORME DISCRaCHADO NESTE INSTRUMENTO HA

FORMA abai:»:

A Sr«£«ltuea Hunlalpal de Santa Rita, pOE IntasBOdle do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, eob O
CNPJ n* 08.694.222/0001-63, attuado a Av. Governador Tlávle RUmiíeo Ceutinho, s/n. Centro,
Santa Rita - PB, representado pelo Exeolentisatoo Saoretârlo Municipal de Saúda, o Senhor
LUCIAKO CORREIA CARNEIRO inscrito no CPP/KF sob o n.° 339.800.471-72, doravante danoainado
CONTRATANTE, e do outro lado C DE A FERREIRA B CIA LTDA, CNPJ n° 33 .330.526/0001-99,situada
na Rua DI060 LEITE , n« 100 - Sâo Josà - Garanhuns - PE - CEP 55.295-170, doravante
Bi^lesoente CONTRATADO, dscidiraa as partes contratantes assinar o presente contrato, o
qual so regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRAIO:
1.1 Este contrato decorre da licitação Bodalidada Pregão ElatrSnico n° 018/2020,
processada noa tereos da Lei Federal n* 10.520, de 17 de Julho do 2002 a subsldiariaaanta
a Lei Federal n* 8.666, de 21 da Junho da 1993; Lei Complortantar n* 123, da 14 de
Deteabro da 2006; Decreto Federal n° 3.555, de 00 de Agosto de 2000; Decreto Federal
n* 7.892, de 23 da laneixo da 2013; Lei Co^leaentar 147/2014; Decreto Fedaral a 8.538
de 06 de outubro da 2015; Decreto n° 9.488 de 31 de agoato de 2018; Decreto Federal n*
10.024 do 20 da setsobro de 2019, o legislação partinonto, eonaidaradas as alterações
postariores das referidas nomaa.

CLÁUSULA SECUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente contrate teo por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BIGIEHS E LIMPEZA,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDS DE SANTA RITA, PB.
2.1.0 Comociaonto dovorã obedecer rigorosamente ás condições expressas nsste
instrumento, proposta apresentada, Frogão Slatrônlco n° 0010/2020 a instruçõee do
Contratante, documentos essss que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato.
Independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.x O valor total desta contrato, a base do preço pz^osto, é de RS 20.300,00 (Vinte
mil e trezentos) .

ITSt ESPBC1PICAÇA0 UNZD. QTSB tORCA VALOR VALOA

UHICÃRI
0

TOTAL

28 Vassoura para voao aaoitário nvlon. Unid. 200 OUSXAL 3.50 M 700.00

31 Álcool Gel AntiaaSptlee 701. OslSo da 5 Gaito 700 BELLO 28,00 1(8

litros. Produto balanceado que, além da BEUA 19.600,00

hiçlanlzac, n&e resseca as mãos. Tem em

sua formulação extrato nattiral de Aloe
Vara. Socagom rápida. Indicado paro

aosepaia das mãos. É tm excelente
bacterieida.

TOTAL RS
20.300.00

CZAUSULA QUARTA - DO RBAJUSXAHENTO:
4.1 OS preços contratados são fixes polo período da um ano, oxoeto para ea casos
previstos no Art. 69, §§ S* e 6*, da Lei 0.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio eeonõmieo-financairo do contrate, poderá sar
restabelecida a relação que as partas pactuaram inicialmente, nos termos do Tkrt. 65,
Inoioe XI, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação a zaquoriaanto
expresse de Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 As doapasâs correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

PROGRAMAS:

10.302.1613.2042 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.301.2605.2051 - ATENÇto BÁSICA
10.302.1617.2055 - CAPS

10.305.1614.2048 - VIQZLÂKCIA B4 SAÚDE
10.122.2605.2041 - HAMUTBiÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1604.2053 - CENTRO DE ESPECIALIDADES OOOnObÓQICAS
ELQIENTOS DE DESPESA:

3390.30 - 211 - MATERIAL OE CONSUMO

3390.30 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO
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•USUIA SEXTA - DO PAGAMENTO:

1 O pagamento sorá sediante EMPENHO, de acordo com ao quantadades afetivamente
troguos, após a data do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de
obiDonto, modiante apresentação de Nota Fiscal, conferida o atestada. O pagamento
rã ser efetuado no prazo «"«r""" da 60 (sessenta) dias após a apresentação da Nota

'cal.

Os preços sorão fixos e irraa^ustáveis noa termos da logislacno oo vigor, durante
igênoia deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65. parágrafos 5' O 6° da
6,666/93, de forma a ser mantido o Squilibrio EconòmicO'Financoiro do Contrato.

3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser oprosontados iuntamonte com
as Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas da débito CKD do INSS, CRF do FCTS
e com a Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada:
6.4 O não cumprimento do subitem anterior, implicará na sustacão do pagamento que só
será processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado
atraso da pagamento.

ClÁUSUIA SÉTIMA - DOS PitAZOS B FORNECIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue na totalidade, mediante a expedição
do solicitação de fomaeimento pelo Setor Coi^otonte, a qual deverá ser atendida no
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da respectiva
solicitação.

7.2 As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria
Municipal do Saúde, localizado na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, s/n, Centro, CEP
56300.220. no Município de Santa Rlta/PB, de acordo cem a solicitação da fornecimento.
7.3 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamsnto,
encargos trabalhistas e prevldanciàrios e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objete desta licitação, correrão por conta exclusiva
da contratada.

7.4 O prazo de vigência do contrato, sera até o exercício financeiro, com validade e
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Imprensa Oficial, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente, devando-ae excluir o primeiro o incluir o último.

CLÁUSUIA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITANTE VENCEDORA:
6.1 Caberá a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos ropcoaontiU)tOB/prep09tos
o ODprogndon da CONTRATADA ao local do entrega dos produtos nas dependências
da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB, desde que
devidamente identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE;

b. Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega doa produtos, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando á CC3NTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija
medidaa corretivas por parte desta;

c. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fomocioento dos
produtos o intecro:q)er imedistazuinca o fornecimonCo. se for o caso;

d. IiqMidir que terceiros forneças es produtos objete deste Pregáo;
e. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA ;

f. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 6.666/93;
g. Efetuar o pagamento á CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias após o atesto da

Nota Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por maio do Setor Competente;
1. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas

as obrigações contratuais.
Q.lCaberá ã licitante vencedora;

a. Responder, em tolação aos seus ungirogados, per todas as
despesas decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como:
a) salários; b) seguros de acidente; c) taxas, iiqwstos e
contribuições; d) indanlsações; e] vales-refolção; f) vales-
trangporto; o g) outras que por ventura venham a ser criadas e
exigidas polo Coverno;

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá,
quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um
deles que seja considerado inconveniente á boa ordem e ãs normas
disciplinazes da Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB;

c. Respeitar as normas e procedimentos do controle e acesso às
dependências da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do
produto, não excluindo ou roduzindo assa responsabilidade a
fiscalização ou o acoapanhasonto pela Secretaria Municipal do Saúde;

e. Responder, ainda, por quaisquer donos causados diretamente
a bens do propriedade da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal
de Santa Rita. PB, quando essas tenham sido ocasionados por seus

empregados durante a entrega do produto;
f. Entregar os produtos máximo do 10 (dez) dias, contados a
partir da data de assinatura do contrato/empenho. O descumpcisiento
ao prazo citado sujeitará a eagiresa contratada ã penalidade de
multa,

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com
qualquer custo advindo do transporte, carga, descarga, bem como
qualquer serviço relativa ao procedimento de entrega.
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h. Mo ato da antzega do objeto, deverá eer apresentado do
fiscal válido coicespondente ao focnecinanto.

i. CoBunicar a Secretaria da Saúde da Prefeitura Huniei;
Santa Rita, PB, por escrito, qualquer anomalidade da
urgente e prestar os osolorsoimentos que julgar necessário;

j. Justificar, no caso da dascuspriaanto do prazo ci
itea anterior ou paralisação do fornecimento, por escrito,
24 horas contadas da entrega frustrada;

Jc. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar
condlcúes que possam prejudicar a prestação ou a iminãncia de fatos
que possam Intorfocir na porfoita oxocuoão deste contrate, bem cone
atraso ou paralisação do fornecimento apresentando razões
justificaderas, as quais serão objoto da análise, que podarão ser
ou nio aceitas pelo Contratante;

1. Encontrar-se em dia com aa obrigações fiscais, em
conformidado com o previsto no procedimento lieitstório;

m. Hanter-se em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, alúm de todas as condições da habilitação e qualificação
exigidas neste Pregão, durante toda a ezacuçflo do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre
08 recursos utilizados para custeio deste contrato;

O. Trazer ao setor do Empenho as Notas Fiscais acoaqwnhadas das
respectivas certidões de natureza fiscal;

p. 8e os predutoB entregues forem recusados, a e;9reaa será
advertida para o cuoprlmanto imediato de suas obrigações, lhe sendo
concedido o preso máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando
a troca dos produtos ou apresentando defesa num prazo da 24 (vinte
e quatro) horas, aob pena do aplicação da multa prevista nesta
Edital o demais medidas que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES B RBSP0NSABILXDA0B3
9.1. Contratante:

a. Prestar as informações e os esclarecimantos que vanham a ser solicitadas pela

COHTRATAnA;

b. Pagar no prazo contratado, a i^ortâneia eorrespondante ao fomecimanto do objeto;
0. Fiscalizar o contrato aa forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93.

9.2. Contratada:

a. Cui^rir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas docorrontos da boa o perfeita execução do objoto;

b. Executar o objeto am perfeitas condições, no prazo e local ospocificado neste TR,
em acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamonte as indicações
da marca, fabricante, tipo, proesdãncia e prato de garantia;

c. Responsabilizar-se pelos vieios e danos decorrentes doo bons, do acordo com os
artigos 12,13,18 e 26, do Código do Defesa do Consumidor (Lei n* 0.078, de 1990);

d. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas exj^anaas, no prazo náx)nn
da 15 dias, os bens que apresentarem altarações, datarioracões, imporfelçõaa ou
quaisquer irregularidades diacrepantas àa exigãncias de instrumento convocatório,
ainda que constatados após o recebimanto e ou pagamento.

a. Atender prontamente a quaisquer exigãncias da Administraçáo, inerentes ao objeto
da presente licitação;

f. Comunioaz á Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da execução do objeto, os motivos que iz^ossibllitem o cusqsrimanto do prazo
previsto, com a devida eoiq>rovBção;

g. Kanter, durante toda a execução do contrato, em cospatibilldada com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na llcitação;

h. Não transferir a terceiros, por qualqusr forma, nem mesmo parcialmanto, as
Obrigações assumidas, nem aubcontratar qualquer das prestações a que está
dtigada, oxooto nas condições autorizadas no Termo de Referências ou minuta de
contrato;

1. Responsabllizar-sü pelas doopesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento do
pessoal, prestação de garantia a quaisquer outras que incidam ou venham a incidir
na cueeeução do contrato ;

j. Emitir Nota Fiscal correspondente á seda ou filial da ei^reaa que apresentou a
documentação na fase do habilitação; enquadrando-so, rlgorosamsnte, dentre dos
preceitos legais, normas e espoeifieações tóenioas correspondentes;

CLÁUSULA DÉCXKA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO COHTRATO:
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no axt. 57 e
65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Soerotaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, FB, com a apresentação das devidas justificativas adequadas
a este Pregão.
10.2 Ko interessa da Seccetaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PS,
o valor Inicial atualizado do Contrato poderá aor aumentado eu eupcimido ató o limite
da 25% (vinte e cinco per conte), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1* e 2",
da Lei n*. 8.666/93.

a. a licltanta vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas,
os acréscimos eu supressões que se fizerem nocoosárles; e

b. nenhum aoróscimo ou supressão podará exceder o limita estabelecido nesta
condição, exceto as auprassões sasultantos de acorde entre as partes.

19.3 A inoxecuçao total ou parcial de contrato enseja a oua reaeis^lo-, eenfez
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
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a. Oa casos da caacisfto contratual sorào íormalsanto nobivados nos autos do
proeosBo, aasogurado o contraditório « a aj^la dafosa.

0.4 A rescisão do contrato poderá ser:
a. determinada por ato unilatered o escrito da Secrotaria da Saúda da Profeitura

Municipal da Santa tUta, PB, nos caaos enumerados nos incisas I a XII O XVII
do artigo 78 da Lei sancionada, notificando-se a licitante vencedora com a
«mtocedênoia mínima de 05 (cinco) dias; ou

b. amigável, per acordo entre as partea, reduzida a termo neate Pregão, dssdo que
Itaja conveniãncia para a Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB; ou

a. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a natória.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade cospetente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRXKBIBA - DAS PEKALUADBS:
Aos fornecedores/contratados que dascumprirem total ou paroi&lnonte os contratos
celebrados com a Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, e aos
lieitantes que cometam atoa visando a frustrar os objetivos da licitação, astão aplicadas,
penalidades cabivois fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02, aa seguintes
sanções:

I - Advertência; II - Multa;

a) 0,3 4 (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia do
atraso, sobra o valor do fomecimanto

eu serviço não realizado, ou sobra a at^^a do cronograma fiaieo da
obras não euftprldo;
b) 10 % (dez por canto) sobre o valor total ou parcial da obrigação
não cuzçrida, com o conseqüente eaneolsaanto da nota da sqMuüio ou
docuDonto equivalente.

ZIl - Suspensão Tea^rária da participação em licitação e ispodimonto do
contratar com a Administração, per prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de Inidoneidade para licitar eu contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os moti voa doterminantos da punição ou até que
seja promovida a reabilitação poronto a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida saibra que o contratado ressarcir S
Administração pelos prejuízos resultantes e depois da docorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1° O valor da multa aplicada, nos termos do inciso IX, será descontado
do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrado judieialmante, sando corrigida
monetariamanto, do conformidade com a variação do XPCA, a partir do
tertao inicial, até a data do efetivo rocolhimento.
S 2* A pena do multa podecã ser ̂ licada cusiulativasonte cem as demais
sanções restritivas da direitos penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
$ 3*. A contagem do período do atraso na execução dos ajustes soxã
realizada a partir do priasiro dia útil subseqüente ao do encerramento
do prazo ostabolocido para o cuiiq>rimanto da obrigação.
S 4° A suspensão tas^rària i^edirá o fornecedor de licitar e
contratar com a Administração Pública pelos seguintes prazos:

I- 06 (seis) meses, nos casos do:

a) aplicação de duas penas da advertência, no prazo do
12 (doze) anses, som que o fomeeodor/contratado tenha
adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Adminls tração;

b) alteração da quantidado ou qualidade da mercadoria
fornecida;

II- 12 (doze) asses, nos casos ds;

a) retardamento imotivado da execução de obra, da serviço, de
suas parcelas eu do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte o quatro) meses, nos casos da:

a) entregar coao verdadeira, mercadoria falaificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;

b) paralisação ds serviço, da obra ou do fomecimanto
do bens som justa fundamentação e prévia comunicaçêo ã
Administraçâo;

c) praticar ato ilícito visando a frustrar oa objetivos
da lieitação no fisbito da Administração Públiea
Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por melo
doloso, fraude fiscal no recolhimento do qualquer
tributo.

S 5° Será declarado inldônao, ficando impedido de lieitar e contratar
com a Administração Pública, por tei^o indeterminado, o fornecedor
que:

I— não regularizar a inadimplência contratual nos prazos
estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou
11 - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

$ 6" Na nvsHni ptogão, ao fornecedor que, convocada dentre do prazo
de validada de sua proposta, não celebrar o contrato, ̂ ixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida pacO^ji certame,

COf A FERRÍlftA E
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onae^az o retaxdassnto da oxeeução do aeu objeto, coi9ortar*se d6
Inidôneo ou constar fraude fiscal, será aplicada penalidad<
iiqjsdíDento de licitar e contratar coa o Município por praz'
superior a 05 (cinco) anos, sendo dascredenciado do Sistema de Ca<
de Fornacedoroo, sem projuico das multas previstas am edital
contrato a das coainações legais, aplicadas o dosadas segu
natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8
e aa Lei 10.020/02. são do competência do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei
0.666/93 e na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no
Semanário Oficial, o qual deverá conter:

I - nono ou razão social do fornecedor e número do inscrição no Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas -

CHPJ ou no Cadastro do Pessoas Físicas - CPF;
II - nome o CPF do todos os oõcioa:

III - sanção aplicada, coa os respoctivos prazos de impedimento: IV - órgão
ou entidade o autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo: o VI - data da publicação,

11.4 Além das penalidades citadas, a licicante vencedora ficará su2eita. ainda, ao
cancelamento do sua inscrição no Cadastro de Registro do Fornecedores - CRF da
prefeitura Municipal de Santa Rita, PB e, no que couber, às demais penalidades
referidas no Capitulo IV da Lei n°. 6.666/93.
11.5 Caraeterizar-se-á formal recusa á contratação, podendo n Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusive Juizo, convocar os licitantes
ramaneseentes, na ordem do classificação, para que manifestem interesse na
contratação, em igual prazo, e atendidas todas as condições aditalicias para
fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o lote aa seguintes hipóteses:

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal da Sa.nta Rita, PB sem que a licitonte vencedora tenha
retirado a assinado o instrumento contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, som que tenha
iniciado a execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta
licitação, no caso de tor sido solicitada, sem justificativa de atraso ou com
justificativa de atraso não aceita.

11.6 Além das penalidades eiveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei n° . 8.666/93
prevê ainda puniçõos na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 • Impedir, perturbar ou fraudar a realização do qualquer ato ds
pcocedimanto licitatório: Pena - detenção, da 06 (seis) meses a 02
(dois) anos, e multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda de bens ou mazcaderias, ou contrato dela decorrente:

I• elevando arbitrariamente os preços:
II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou
deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra:
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria

fornecida:

V - tomando, por qualquer modo. injustamente, mais onerosa a proposta
ou a execução do contrato: Pena - detenção, da 03 (três) a 06 (sela)
anos, e multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato
o(a) Sr(a). MICPELE CAVALCANTI DE ARAÚJO SOUSA. portadQr(a) do CPF 006.782.794-82. com
lotação fixada na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o(b) Sr(a). MATRA RAQUEL LIMA LIRA DA SILVA portador(a) do CPF
097.068.494-06, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município da Santa Rita -
PB, formalziento designado, a cosgirovadaBente habilitado para gerenciar o presente termo,
será o responsável pelo fiel cua^rimento das cláusulas contratuais, inclusive as
pertiaentos aos encargos cemplamontares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca
de Santa Rita.

E. por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato e^J)2.(duas) vias, o qual
vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

San itembre do 2020.

TESTEMUNHAS ELO C TAKTE

LOCIANO CORREIA

O DE SAÚDE

PELO ClWTRATADO

C DE A FERREIRA E CIA
KHUUECULtDAiUlUUfllKBm

LTOA;33330S2õ000199

C DE A FERREIRA Z CIA LTOA

CDEAfEfiREIRAECIA

LTDA:3333052«»0199 uouiiwuííoim
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