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PR2FBITUEX MUNICIPAL 3E SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CCKISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CCaíTRATO N"; 278/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 133/2020

PRECÀO ELETRÔNICO N° 027/3020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE
SAÚae DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E WSV
COMERCIO VAREJISTA EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Polo pEQsento xnetrunanto particulac do contrato, do um lado o Socretaria ttmicipal do Saúdo
do Santo Rltn - inscrita no CNPJ/MF sob o n' n" 08.694.222/0001-63, situada à Avonida Flivio
Riiwiro Coutinho, s/n. Centro, CEP; 59.300-220. Santa Rita, PB, nesta ato representada polo
Socrotácio, LUCIANO CORREIA CARNEIRO, CPF n" 339.000.471-72, doravante Simplosmente
CONTRATANTE a do outro lado WSV COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ n" 31.650.323/0001-09,COK
sede na Rua Rio Tapa]Ó3. n" 29 - sala 02, CEP 29.160-753 - HELIO FERRAZ - SERRA - ES,
doravante oimplosoente CONTRATADO, decidiram aa pactos contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas o oondiçòoo seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
1.1 Esta contrato decorre da licitação modalidado Pregão Eletrônico n" 027/2020, processada
nos Ceemos da Lei Federal n' 10.520, da 17 do Julho de 2002 o subsidiariamanto a Lei Federal
n° 0.666, do 21 do Junho da 1993; Lei Cosplementar n'" 123, do 14 de Oerenbro da 2006; Decreto
Federal n' 3.555. da 00 da Agosto de 2000: Decreto Federal n® 7.092, de 23 de janeiro do
2013; Lei Coeploasntar 147/2014; Decreto Federal n R.530 do 06 de outubro da 201S; Decreto
n" 9.408 de 31 do agosto de 2010; Decreto Federal n' 10.024 de 20 de setembro de 2019, a
legislação pertinente, consideradas as slterações postecloros daa referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente contrato tem por obceco: AQUISICAO DE CAIXAS TÉRMICAS. PARA OS SETORES DE
IMUNIZAÇÃO E ENTCS^LOSIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. PB.
2.1.O fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada. Pregão Eletrônico n® 027/2020 o instruções do Contratante, documentos
essea que ficam fasondo partes integrantes do presento contrato, independente ds transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA • DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor tocai deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 14.400.00 (QUATORZE MIL
E CfUATROCENTOS REAIS) ,

ITEM DESCRIÇÃO

Caixa Térmica capacidade: 20
litros com termômatro

eãxlmo/ainiKO a alça superior,

Material: parede externa em

polietilono, isolamento em
poliuterano e parede interna em
poliprepileno.
Dimensões externas (coap. X
larg. X nit.): 46 x 31 x 30,5
CB. Dimensões internas

aproximadas (cos. X larg. X
alt.]; 37 X 22 X 22 cm. Peso:

2.42kg. Garantia de 3 moses

contra defeitos de fabricação.

(É indicada para uso eo
Hospitais. laboratórios e
cac^nhas de vacina) .

MARCA

COLEMAK

QUANT

IDADE

45

VALOR

UNITÁRIO

R$ 320,00

VALOR TOTAL

B$14.d00,00

CLAU3ULA QUART,\ - DO REAJUSTAMgNTO:

4.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para oe casos previstos
no Art. 65, §S 5" e 5", da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econòmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação quo as parton pactuaram inicialmisnta. nos teroioo de Art. 65, Inciao II, Alínea d, da
t,ei B.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 Aa despúsaa correrão por conta da aaguínto dotaç.ão, constante do orçamento vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMAS: 10.305-1614.2048 - VIGIIÂKCIA EM SAÚDE
ELEMENTOS DE DESPESA: 4490.52- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RECURSO; 211 - RECURSOS PRÓPRIOS

214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 O pagamento aará modiante EMPENHO, de acordo com as quantidades ofotivamonte entregues
após a data do cocebimento definitivo do objeto, pola Coamaaão de Recebimento, mediante
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sr^éncaçào de Hota Fiscal, canfarida e atestada. O pagasento deverá ser efetuado no prazo
nsakf^ do 30 (trrnta) dias após a aproaentaçáo da Hoca Traçai.

proços serão fixoa o irroa^uotàvaia nos ceraos da legislação em vigor, durante a
6ia deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5° e 6° da Lei
é/93, de forma a ser mantido o Equilíbrio Bconômico-Financeiro do Contrato.
Para efetivação dos pagamentos cospoctivos, deverão ser apresentados juntamente com as

Aturas o ̂ 'otas Tiscaia. as Certidões Hegativoe do debito CND do IHS8. CAF do FGTS e com a
Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 O não ciuBprisento do subitem anterior, inplícasà na sustacão do pagamento que só será
processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado atraso
de pagamento.

ClÁUSÜlA SÉTIMA - DO PRAZO E EXECÜCÃO PO OBJETO
7.1 A O prazo de vigência do contrato, será até o oxercício financeiro, com validade o
eficácia logal apóa a publicação do seu extrato no laçrensa Oficial, tendo inicio a vencimento
em dia de expediente, devendo-so excluir o primeiro o incluir o último.
7.2 O objeto deverá executado do acordo com o diaeriminado no ANEXO I da edital;
7.3 A execução do objeto deverá ser feita do acordo com o cronograsa da Secretaria Municipal
de Saúde da Ptofeicuro Municipal de Santa Bita/PB, conforme o Termo do Boferência (Anexo 1);
CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA IdnJICIPAI. DE SAÚDE E DA LICITANTE VENCEDORA:
B.l Caberá a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:
a. Poraiitir durante a vigência do Contrato, o acesso doa representantes/prepostos a a:^regados
da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da Secretaria da Saúde da
ProCoitura Municipal do Santo Rita, ?H, desde que devidamente identificados e acoi^anhados
por Eopresontanto do CONTRATANTE;

b. Promoves o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob oa aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadaa e comunicando
á CONTRATADA a ococrâncio do qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;
c. Comunicar ã licitante vencedora, qualquer irregularidade no fomeelaonto dos produtos a
irterro:^>er imediatamente o fomaciiffintQ. se for o caoo;
d. Impedir que terceiras forneçam os produtos oSjoto deste Pregão;
e. Prestar as informações e os osclarocioentos que venham a ser solicitadoa pela CONTRATADA;
f. Fiscalitat o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei B.666/93;
g. Efetuar o pagamento à CONTRATADA on at* 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal/
Fatura do Material e/ou aerviços;

h. Ateotar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;
1. Fornecer atestado da capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidaa as
obrigações contratuais.
8.1 Caberá à licitante vencedora:

a. Rospondot. oa rolaçáo aos aous eoptogadca, por todas as despesas decorrentes da entrega
do produto e/ou serviços, tais como: a) salários; b> seguros do acidento; c) taxas, ú^ostos
o contribuições; d) indenizações; e) vales-refeiçào; £) vales-transporte; o g) outras que
por ventura venham a ser criadas e exigidas polo Governo;
b. Manter, ainda, os seus orçirogedos identificados por crachá, quando em trabalho, dovendo
substituir isediatamonto qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem o
ás norma» discipiinaros da' Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;
c. Rospoitar as normas a procedimontos do controlo e acesso ás dependências da Secretaria de
Saúde da Prefeitura Municipal do Santa Rita. PB;
d. Responder pelos danos causados dirotamante a v ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, durante a entrega do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde;
e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da
Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, quando eseea tenham sido
ocasionados por sous eppreçados duranto a on^roça do produto;
f. Entregar oa produtos maxiao do 30 (trinta) diaa, contados a partir da data da assinatura
do contrato/empenho. O doscumprimonto ao praso citado sujeitará a et^resa contratada à
penalidade de multa.

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer ouato advindo do
transporto, carga, descarga, bem como qualquer serviço relativo ao procedimento do entrega.
h. Ho ato da entrega do objeto, deverá aer apresentado documento fiacal válido correspondente
ao fornecimento.

1. Comunicar a Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, por escrito,
qualquer anormalidade de caráter urgonto a prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
j. Justificar, no caso da descumprimonto do ptaro citado ao item anterior ou paralisação do
fornecimento, por escrito, em ate 24 horas contadas da entrega frustrada;
k. CoBiimieac ao CONTRATANTE, por escrito, ao verificar condições que possam pzsjudicar a
prestação ou a iminência de fatoo que possam interferir na perfeita execução deste contrato,
bem como atraso ou paralisação do fornecimento apresentando razões justlficadoras, as quais
serão objeto de análise, qjo poderão .ter ou não aceitas pelo Contratante;
1. Encontrar-flo em dia com ns obrigações fiscaia, am conformidade com o proviato no
procedimenco licitatorio;

m. Manter-so em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, além de todas as condições
da habilitação o qualificação exigidas neste Pregão, durante toda a execução do contrato;
n. Emitir a nota fiscal, constando nn mesma a informação sobre os recursos utilizados para
custeio deste contrato:

o. Trazar ao setor do Eaqsenho as Notas Fiscais acompanhadas das respectivas certidões d^^
natureza fiscal:

p. Se os produtos entregues foroa recusados, a ei^resa será advertida para o cumprimantò
imediato de suas obrigações, lha sondo concedido o prazo Tfiáximn de 24 (vinte e quatro) horas,
efetivando a troca doa produtos ou apresentando dafesa num prazo de 24 (vinte e quatio)
horas, sob pena da aplicação da multa prevista nesta Edital a demais nadidaa que se fiserea
necessárias.
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eiÁUSUIA WOHA - DA3 0BRIGACÕE3 E WE8PQHSAalI.IDÃDES
9.1. ContcstAnto:

a. Recabor o objeto no prazo e condiçõaa eababoldcidaa no cafocido torao Q aoua ani

b. Verzfrcac aznucroaajnento, no prazo fixado. P, confomidada doa bons
pcovisoriaaanto coo aa espoci-ficaçòea constantes do Edital • da proposta, para fi
aceitação a zacobutentc definitivos;

e. CoBiiniear a Contratada, por escrito, sobre i^erfeicdes. falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou eortlgido;

d. Acor^anhar o fiscalizar o cuBoriasnto das obrigações da Contratada, através da
coossão/serviJor especialcente designado;

e. Efetuar o pagaiüento a Contratada no valor correspondente ao fomecioento do objeto, no
prazo e foraa estabelecidos nu referido terço e seus anexos;

f. A Administração não responderá por quaisquer eompronissoa assusúdos pela Contratada coo
terceiros, ainda que vinculados A execução do presente Termo, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorcõneia da ato da Contratada, da seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9.2. Contratada:

. : Executar o objeto constante no ANEK5 I - TERMO DE HErERÊMClA do instrumento convocatório;
M Cujqsrir todas as obrigações constantes no referido termo a anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto;

M Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no referido termo e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentos a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo da
garantia ou validado;

LI O objeto, quando for o caoo, deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma vers&o
em português, e da relação da rada de assistência técnica autorizada;

. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto;

Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo fixado
no termo de referência. o produto com avarias ou defeitos;

.. Comunicar A Administração, no prazo do 24 (vinte o quatro» horas que antecede a data da
entrega, oa motivos que impossibilitem o cu^rimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

idos

V -d'

Indicar pceposto para representá-lo durante a execução do contrate,

CLÁUSUIA DÉCIMA - 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
a,666/93, dosdo que haja interesse da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB. com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão,
10.2 Ho interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, o valor
inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limita do 25% (vinte
e cinco por conto), conforma disposto no Artigo 65, parágrafos 1" o 2', da Lei n°. 8.666/93.
a. a licitanto vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; o
b, nenhtim acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto
as suprnBSões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inexocucáo totnl ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto noa
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
a. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.4 A rescisão do contrato poderá ser:
a. determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal
de Santa Rita, PB. nos casos enumerados nos incisos I a XIZ e XVII do artigo 78 da Lei
mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência minlZLa de 05 (cinco)
dias; ou

b, amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja
conveniènoin para a Soccataria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; ou
o. judioial, nos termos da legislação vigente partlnanta a matéria.
10.5 A reaclB&o administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PEKALIDADSS:

Aos fornecedoces/contratados que descuoprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com a Secrotaria de Saúde da Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB. e aoa licitantea que
cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 5.666/93 e na Lei 10.520/02, aa seguintes sanções;
I - Advoctência; II •- Multa;

e) 0,3 % (trõs décimos per cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valer do
Cocnecinenco ou serviço náo realizado, ou nobre a etapa do crcnegrama fiaico de obraa não
cui^rido:
f) 10 ^ (dez por cento) sobro o valor total ou parcial da obrigação não cusq>rida, com o
conseqüente cancelamento da nota do empenho ou documento equivalente.
V - Suspensão Temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos: /
VI - Declaração de Xnidonoidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,^
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que serA concedida saiçr'
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ontcatado ressarcir a Administração pelos pce^uisoa resultantes a dapoia da decorrido
da sanção aplicada com base no inciso anterior.

valor da mlta aplicada, nos teraos do inciso II, será descontado do valor da garantia
t, retido dos pagaitencoo devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo

jírigida monotariamor-to. da conformidade com a variação do IPCA, a partir do tenso inicial,
até a data do afetivo reeolhtaonSo.

U 2° A pena do muita podara eer aplicada eumulativamorto com as demais sanções restritivas
de direitos ponolidadoo cabíveis fundamentadas na Lei õ.66ã/93 e na Lei 10.520/02.
^ 3", A contagem do peciodo de atraso na execução dos ajustes serA raalisada a partir do
priBoiro dia útil subsequente ao do encerramento do pruco estabelecido para o cua^rimento da
obrigação.
5  A suspensão eemperária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a Administração
pública pelos soguintos prazos:

1-06 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação do duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o
fornecedor/contratado tenha adotado as medidas corretivas no prato determinado pela
Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;
II - 12 (doze) meses, nos casos de:

a) retardamento motivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento
de bens.

III - 24 <vince o quatro) aoses, nos casos de:
a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação da serviço, do obra ou de fornecimento de bens sam justa fundamentação e
previa comunicação a Adamnistração;

e) praticar ato ilicíto visando a frustrar os objetivos do lloitação no âmbito da Administração
Pública Municipal, ou

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por maio doloso, fraudo fiscal no recolhimento
da qual<p;er tributo.

S S" Será declarado inidônoo, ficando laqiedidQ dc licitar e contratar com a Administração
Pública, por tempo indeterminado, o íomacedor que:
III - não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados nos incisos do
parágrafo anterior, ou
IV - damcnstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude
do ato ilícito praticado.

S 6' Ha modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, nào celebrar o contrato, deixar da entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certamo, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, coaportar-so do modo
inidõneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada ponalidado do uçedimento do licitar e
contratar com o Município por prazo nào superior a 05 (cinco) anos, sondo descredeneiado do
Sistema de Cadastro de Fornecedores. sem projuizo das multas previstas em edital e no contrato
e das cominaçõos legais, aplicadas e dosadas segundo a naturoza e a gravidade da falta
cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02. são de competência do ordenador do despesa desta soccotaria.
11.3 A autotidado quo aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 8.666/93
o na I.01 10.520/02. dotermínará a publicação do extrato da sua decisão no Semanário Oficial,
0 qual deverá conter:
1 - nome ou razão social do fornecedor o númoro do íneoriçâo no Cadastro Nacional do Pessoas
Jurídicas -

CHFJ ou no Cadastre do Pessoas Físicas — CPP;

II - nome o CPF do todos os sócios :

ril - sanção aplicada, con os respectivos prazos de isq>edimontoi IV - órgão ou entidade o
autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação,
11.4 Além das penalidades citadas, a lloitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancolamanto do sua inscrição no Cadastro de Registro de Pomacedotefl - CRF da Prefeitura
Municipal do Santa Rita, PB e, no que couber, áa domain penalidades referidas no Capitulo IV
da Lei n". 8.666/93.

11.5 Caracterizar-se-á formal recusa á contratação, podendo a Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal da Santa Rita. PB. a sou exclusivo Juiro, convocar os licitantsa
resanoscentes, na ordem do classificação, para que manifestem interesse na contratação, em
igual prazo, e atendidas codas as condições editalicias para fomecimenCo do objeto licitado
ou antâo cancelar o lota as soguintas hipóteses:
g) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocsção da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal
do Santa Rita, PB soa quo a licicante vencedora tenha retirado a assinado o instrumanto
contratual.

h) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sam que tenha iniciado a
exocucão dos serviços ou forneciioenwo dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido
solicitada, som justificativa do atraso ou com justificativa de atraso náo aceita.

11.6 Além das penalidades eiveis olencadas nos subltens anteelores, a Lei n". 8.666/93 prevê
ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:
Act. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório: Pena - detonção, de Oó (seis) meses a 02 (doía) anos, e multa.
Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição eu
venda de bons ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

III - elevando arbitrariamente os preços;

IV - vendendo, como verdadeira ou perfeita, nercadorie falsificada ou deteriorada;
entregando uma mercadoria por outra;
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VI - alterando substância, qualidade ou quantidade da aetcadoria fornecida;
VII - tornando, por qualquer codo. iniuatamente, mais onerosa a proposta ou a execução do
contrato: Pena - detonçào. do 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

CLÁUSUIA OÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 2 GESTÃO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto da acoapanhamonto. controle, fiscalização o avaliação
por represontanto da Contratante, designamos pata «>J8tor do presente contrato o(a) Sc (a) .VAN^
RECIKA CÂNDIDO PA sil.VA, poccador(a) do CPF 236.440.364-20. com lotação fixada na Secretaria
Municipal da Saúde do Município de Santa Rito - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o(a) SE(a). JAQUELITO DA SILVA JOSÉ, com lotação na Secretaria
Municipal da Saúde do Município de Santa Rita - PB, formalmente designado, e comprovadamante
habilitado para geronciac o prosonte termo, saca o responsável pelo fiel cuaçrimento das
cláusulas contratuais, inclusive as pertinentos aos encargos complementares-

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PORO:

Para dirimir as questões decorrentes desta contrato, as partes elegem o Foro da Comarca do
Santa Rita.

S. por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02<dua8) vias, o qual vai
assinado pelas partes a por duas testemunhas.

Santa lUta - ^ Outubro da 2020.
TESTEMUNHAS

■  PELO COímÍATAÍÍTEI  , , , ̂

LUCXANO COÉBEIA .eUUTEIRO ]

PELO CONTRATADO
■ ...■.■■i,»»,, —L, ilUrudodf foima digitetfwrVINICIUS

NESPOLE PEREIRA:(M20?442740
""L;"" Oados: 2020.10.09 11:12:30 413'CK>'

HSV COMERCIO VAREJISTA EIRELZ
CNPJ n® 31.658.323/0001-09


