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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COÍISSW) PERMANENTE DE LICITAÇÃO

de

%

CCNTRASO N": 16/202Í
«UXXS90 ADM 074/2020
{«EGÃO ELETRÔNICO SRF K« 002/2020

TEBHO DE COhíTRATO QUE ENTRE SI CEIJBBRAH A SECRETARIA
DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE_SAHXA RITA B
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COHFOItHE DISCPTHTWftP" ffiSTE IHStRIlMENTO NA FORMA
ABAi:a3:

- uo^/iooi. axecri»-

CEPS9 031-150 -NATAL -RH dorav«,w »i»ple9=ante CCMTRATADO, decidiia» as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se regerè pelas cláusulas o condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS 00 CONTRATO: „» OOO2/2020 processada nOS

as alterações posteriores das referidas noraas.

rr^te\"trtfo™trp"to: ̂.SICÃO DE MEDICAMENTO^ AS DEMANDAS E
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RI^, Pg. i„stru»entO, proposta

^ fica» fatendo partes integrantes do presente contrato, independente do transcriçáo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: .,,0 nn frv..o «41 tcasentos

3.1 O valor total desta contrato, a base do preço proposto, é de RS 11.332,00 [Onse aii
a trinta e dois reais)■

FONTE PAGADORA - RECURSO ASSISTÊNCUA FARMACÊUTICA

ITEM

146

ESPECIFICAÇÃO
OXIDO DE ZINCO +VIT A
D PCHADA 4SG

UNIDADE

TB

MARCA

NATIVITA

gUAHT.
2.000

PREÇO UNIT.
3,16

TOTAL
RS 6.320,00

RS 6.320,00

FONTE PAGADORA - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM

199
204

ESPECIFICAÇÃO
RISPERIDOHA 2HG
lOPZRAHATO 25 MC

MARCA

tlWIAO química
EHS

UHID.

CCfrlP
CCHP

gUAHT.
40.000

3600

P.UNIT.

0,11
0.17

TOTAL

P.TOTAL

RS 4.400.00
RS 612,00

RS S.012,00

'^TSs^S^ços^^t^ef^i^ea pele periodo de u» ano, erceto para os casoa pr.viatoa no Art.
"2 oloLendo ó dês^ilib"í'econõ«ico-financeiro do contrato, poderá | 666/93°que aa parte» pactuara» inicial»ente. nos ternos do Art. 65. Inciso II, Alifiea d. d» Lei 8.666/93.
aedianta eosprovaçáo decusental e requeriaento expresso do Contratado.

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

UHXOAOB ORÇAMENTÁRIA - 02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PSfiCRAHAS;

10.303.1613.2067 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.122.260S.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1617.20S5 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO P8ICOSSOC1AL

CODiSSàO

^CIfiU£AJÍMA— :yjSMdoSeA*wagKil
í.-.jUí V.,ríãS, 40H. c:':nlr3 - 3«Mâ Sl-./YIjiftfinif = WowMMACOMaOM.ITDA<07Í71MOOOIM
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ELEMENTOS DE DESPESA:

3300.30.00 - MATERIAL DE COHSUtffi

211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO FEDERAL

CLÁÜ3U1A SEETA - DO PAGAMENTO:

6.1 O pagMwnto aacá oadiant» EMPENHO, da acordo coa as quantidadas efetivaaaata antraguea. apôa a
data do cacabiiaantto definitivo do objato, pela Coalssio da Recebimento, madiimte apcasMUçM M
Nota Fiscal, conforida e atestada. O pagamento davaci sec efetuado no psaso aayimo da 30 {trincai
dias após a apcesantaçào da Nota Piscai. .
6.2 08 preços serio fixos a irreajustâveis nos termos da legislação em vigor, durante a vigtocia
deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5° a 6° da Lei 8.666/93, de forma
a ser mantido o Equilíbrio Eeonômico-Finaneelro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverio ser apresentados juntamente com as Fatias
e Notas Piseais, as Certidões Negativas da débito CMD do INSS, CRF do FGTS e com a Facenda Municipal
do domicilio do proponente, davidamante atualixada;
6.4 O nio cumprimento do subitem anterior, ioplicaré na sustacio do pagamento que aô serA processado
após a apresentação das referidas certidões, nâo podendo sor considerado atraso do pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:
a. O obnoto desta licitaçào deverá sor entregue parceladamente, «adianto a eiçediçèo Otó

eolieítaçáo da fornecimento pelo Setor Corpetonto, a qual devora ser atendida no praco máximo
do 10 (Dex) dias a contar da data do recebimento da respecUva solicitação. ^ .

b. As entregas do objato desta licitaçào devorào sor realizadas na Seerat«iB da Saúde ̂
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB situada á Avenida Flávio Ribeiro CouUnho, s/n, dentro.
CEP: 50.300-220, Santa Rita, PB, no praso máximo da 10 (das) dias úteis, sospra contais e
partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Eapenho. O Horário de entrega deverá ocorrer
no período de 08 ás 17 hs, de Segunda à sexta-feira.

C. Todas as despesas de transporta, tributos, freto, carregamento,
trabalhistas e previdanciátios o outros custos decorrentes direta e indiretamente do
fornecimento do obieto desta licitaçào, correrão por conta exclusiva da contatada,

d. o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o dia 07/08/2021, considerado
da data da sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITANIE VENCEDORA:
8.1 Caberá a secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:

a  Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos «
da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente Identificados e acoupanhados
por topresantante do CONTRATANTE; . .--«-..nii

b. Lomover o aeorpanhaaento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas
ê CONTRATADA a ocorrência da qualquer fato que exija medidas corretivas por '

c. Comunicar á licitante vencedora, <^alquor irregularidade no fornecimento doe produtos e
interromper iiaadiotamente o fornecimento, sa Cor o caso;

d. impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Progào;
a. 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 0.666/93; -4,-.,/
g. Efetuar o pagamento ã CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fisca /

Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar Q execução do objato deste Contrato, por meto do Setor COBÇ>etante;
i. Fornecer atestado da capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

obrigações contratuais.
S.lCaberá á licitante vencedora;

a. Responder, em relaçáo aoa seus eapragados, por todas as «tospesaa
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salárioa, b)
seguros de acidenta; e) taxas, i^stos e contribuições; d) indenizações. e>
vslas-refeiçáo; f) vales-transporte; e 9) outras que por ventura venham a ser
criadas e exigidas pelo Governo;

b. Manter, siinda, os seus empregados identificados por crachá, quando m
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que ""1"
considerado inconveniente à boa ordem e àa normas diaciplinarea da Secretaria
de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

c. Raspoitar aa normas e procedimentos de controle a acesse ás dapondônoiaa
da Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

d. Responder peloe danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes do aua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, nSo excluin^
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o aeo^anhamento pela
Secretaria Municipal de Saúde;

9. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens da
propriedade da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB,
quando easea tenham sido ocasionados por seus eapragados durante a entrega do
produto; , j »

f. Entregar os produtos máximo do 10 <doz> dias, contados a partir da date
de assinatura do contrato/eiopenho. O descuiqírimento ao prazo citado sujeitará
a eaçreaa contratada à penalidade do multa.

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, areando com qualquer tes
advindo do transporto, carga, descarga, bem como qualquer serviço relati
procedimento da entrega.

h. t>o ato da entrega do objete, deverá ser apresentado documento f
válido cerreepondente eo fornecimento.

CIRUFARMA Asslnídodefo™

Co&iiaio Ponnanvr.'o u- Fr.itj '.".«••lilir V.u-i.jn, IJS, RliCOMERGÍALl'
I TnA dnTR?:^LIUA.êU/B/ÍD
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'  i. Coaunieac a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de

PB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e p
esclarecimentos que julgar necessário:

j. Justificar, no caso do dascusçrisento do praso citado no item an
OU paralisação do fomeciaento, por escrito, em até 24 horas contadas
entrega frustrada;

k. Comunicar ao CONTRaTANTE, por escrito, se verificar oondiç&es que possam

-  prejudicar a prestação ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita
•  execução deste contrato, bem como atraso ou paralisação do fornecimento

apresentando razões justificadoras, as quais serão objeto de análise, que
poderão ser ou não aceitas pelo Contratante;

1. Eneontrar-so em dia com as obrigações fiscais, «B conformidade com o
previsto no procedimento licitatório;

a. Manter-se em conqsatibilidada com as obrigações a earea assumidas, além
de todas as condições do habilitação e qualificação exigidas neste Pregão,
durante toda a execução do contrato;

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

o. Trazer ao setor de Empenho as Motas Fiscais acoaçanhadas das respectivas
certidões de natureza fiscal;

p. Sa os produtos entregues forem recusados, a es^resa aerá advertida para
o euiqjrimento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo «áxlw
de 24 <vinta e quatro) horae, ofotivando a troca dos produtos ou apresentando
defesa num prazo de 24 {vinte e quatro) horas, sob pena do aplicação da multa
prevista neste Edital e demais medidas que so fizeram necessárias.

CLÁDSUIA KOHA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA VEHCSDORA.
9.1 À licitanta vencedora caberá, também; ,.w.—

a  Assumir a responsabilidade por todos os encargos ptevidanciarios e Obrigações
sociais previstos na legislaçáo social e trabalhista em vigor, obrigwdo-ee a
saldá-los na época própria, voz que os seus erpregados não mati^Tio nenhM
vincxao e^regaticio com a Secretaria do Saúda da Prefeitura Municipal da
Santa Rita, PB; .. ,

b  Assumir, também, a roeponoabilidada por todas as ptovidancias e Obrigações
estabelecidas na legislação especifica de acidentes de "
ocorrência da espécie, forem vitimas os seus aiqjtegados quando do forneotmen
de produto ou om conexão com elo, ainda que acontecido em dependência da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal do Santa Rita, BBi
Assumir todos os encargos do possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fomeeimanto do produto, ociginariamenta ou vinculada por
prevenção, conexão ou contingência; e

d. Laumit, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e eomerciaie
resultantes da adjudicação deste Pregão. ,

e. Obter todas aa licenças, autorizações e franquias neceseáriae a execução do
contrato pagando os emolumentos prescritos em lei.

9.2 Deverá a Ucitante vencedora observar, ainda: nuadco de
a. É expressamente proibida ã contratação d. „

pesaoal da Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB
durante a vigência do contrato; j

b. Bxprassamente proibida, também, a veiculaçáo da publioids^ ^p^f-itura
Pwgào, salvo se houver prévia autorização da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB; e

c. Vedada à subcontrataçâo da outra a^resa para o fomoeimento do produto e/ou
0orviço objfiU d49td Pfoç&o.

9.3 A inadimplência da Ucitante, com referência aos encargos es^Ie^dos
não tran^ a re.poneabilidade por seu pagamento ã Secretaria
de Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deate Pregáo, taiáo pel qu eortotatia de
renuncia axpreaaamanto a qualquer vinculo de aolidariedade, ativa ou paaaiva, com a Secretaria de
Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB-

CLAuSULA décima - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO COÍITRATO: .,1 « SB da Lei
10.1 O contrato a sor firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da Mi
B.666/93, desde quo haja interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Senta Rita,
PB, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Ptegio.
10.2 No interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita. PB, «
inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suptlmldo ate o àe 25% (vinte
cinco por cento), conforma disposto no Artigo 65, parágrafos 1 e 2 . da Lei n . 8.666/93.

a. a Ucitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições Ucitadae. ca
acréscimos ou supressões que se fizerem neceseárioe; e

b. nenhum acréscimo ou supressão podará axcodot o limito estabelecido nesta condição, exceto
aa stipressõos resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inaxecuçáo total ou parcial do contrato enseja a sua resoisio, conforme disposto noa
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. -

a. Os casos da rescisão contratual serão fomalmente motivados noa autos dO prOp^sso,
eeeegurado o contraditório a a espia defesa. I

10.4 A rescisão do contrate podará ser: '
a. determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria da Saúde da Prefeituri

Coolasâo Persanci;-." íôTÍ.Tltaçé';. rr.!;:, Vari.i.í.-!, ípríl, ecntm - Sania cowscun
LTDA'4078715300
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de Santa Rica, ra, noa eaao» «nuaeradoa noa ineiaoa I • XII e XVII do artigo
Boncionada, noUíleando-ao a licitante vencedora com a ontacadância miniaa de 05
dias; ou s j j

b. amigivol, por acordo entre aa partao, rodusida a tocaia noate Pregão, doado t
convoniôneia para a Secrataria da Saúde da Profaitura Municipal da Santo Rita, PB; ou

c. iudieial, noa termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável aorã precedida de autoriiaçâo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

aÃUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: , j .
AOS fomecedotes/eontratados que descm^rirom total ou parcialmente os contratos celebrados com a
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB, e aos lieitantes eome^ atos
viaando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, ponalidadea cabíveis fundamentadas na
Lei a,666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes aançSes:

I - Advertência; II - Multa; ^ ^ „
a)0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigasimo dia de atraso, sobre o

valor do focnacimanto

ou serviço não resllsado. ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não
cuittsidO/ « _ . .

b) 10 % (dãg por conto) «obre o vaXos total ou parcial da obriçaçào nao cumprida,
com o conseqüente cancelamento da nota da eiç>enbo ou documento equivalenM.

III - Suspensão Teigiorária de participação em licitação e impedimento da contratar com a
Administração, por praro não superior a 02 (doie) anos; j j ^
IV - Declaração de Inidonaidado para licitar eu contratar com a Adminietração Publica,
enquanto perdurarem es motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuiros resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. rt„ uaior

g 1° O vaior da multa aplicada, nos termos do inciso II, seté descontado do
da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração
ludicialmente. sendo corrigida monetaiiamente, de conformidade com a variação de
IPCA, a partir do termo Inicial, até a data do efetivo recolhimento.
S 2» A pena do multa poderá ser aplicada eumuláUvanente com •'"r®'
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/9J e na

^3- A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a
partir do primeiro dia útil subaeqüente ao do encerramento do prazo estabelecido
paia o cuiiwtiaento da obrigação.
§ 4» A suspensão tesporàría impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a
Administração Pública pelos seguintes prazos:

I- 06 (seis) Boaos, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo do 12 (um)
meses, som que o fornecedor/contratado tenha adotado as aadidai
Qocsetiva* no prazo datomónado pela Adaiinistração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

II- 12 (doze) meses, noa casos da:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, do suas
parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte o quatro) meses, nos casos do:

a) entregar como verdadeira, maroadoria falsificada, adulterada,
deteriorada ou danificada;

b) paralisação de serviço, do obra ou de fornecimento da bens ssm
Justa fxwdamantação e prévia comunicação ã Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação
no âmbito da Administração Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,
fraude fiscal no recolhimento da qualquer tributo.

S 5° Será declarado inidônao, ficando iludido do licitar e contratar com a
Administração Pública, por tempo indaterBÚ-nado, o fornecedor que:

I- não regularizar a inadi^lência contratual nos prazos estipulados nos
Incisos do parágrafo anterior, ou ^ •
II- demonstrar não possuir Idoneidade para contratar com a Adminietração
Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

S 6° Ma modalidade progão, ao fornecedor que. convocado dentro do prazo do validade
de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar do entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuM» «
sou objeto, ooi^ortar-BO de modo Inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada
penalidade do i^edimento de licitar e contratar com o Município por prazo não
superior a 05 (cinco) anos, sendo dsscrodenciode do Sistema de Cadastro do
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato o das
oomlnaçôas logiiis, aplicadas o dosadas segundo a natureza a a gravidade da falta
coBQtida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93
10.520/02. são ds eoopetãneia do otdonador de despesa desta Secretaria. L \
11.3 A autoridade que aplicar as sanções a penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei ̂ 66.6/?3 e
na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no Semanário Ofioil
deverá contar:

.  .. CIRUEARMA
-Vi. ÍTATi í :5. i-" ' COMERCftl

IT01«?Í7IS>M01V.
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I - neae ou raz&o social do fotnocodoc a núaeco da isscsiçio no Cadastro Hsolon:
Pessoas JUridicas -

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

II - Rosa e CPF de todos os s6eios;

III - sanção aplicada, os respectivos prazos da iapedisanto: IV - órgão ou entidade
e autoridade que aplicou a sanção:
V - número do processo; a vi - data da publicação.

11.4 AlóB das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB a, no que coubor, ás demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n®. B.666/93.
11.5 Caracterizar-se-á formal recusa á contratação, podendo a Secretaria de Saúda da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem da classificação, para que manifestam interessa na contratação, em igual prazo, e atendidas
todas as condiçães editslicias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o lota aa
seguintes hipóteses:

c) ;^ÓB decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Seorataria do Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB aem que a licitante vencedora tenha retirado e aseinado O
instrumento contratual.

d) Apôs decorridos OS (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a
execução dos serviços cu fornecimento dos ]}eoB, objeto dosta licitação, no caso de ter sido
solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.

11.6 Alám das penalidados eiveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei n®. 8.666/93 prevê
punições na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - Impodir, psrturbar ou fraudar a realizeç&o de qualquer ato do procedimento
licitatório: Pena - detenção, do 06 (seis) meses s 02 (dois) anos, o multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição
ou venda de bens ou mercadorias, 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, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e malta.

OÂOSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto de acon^panhaaento, controle, fiscalização e avali«ão ̂
rapresantante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) 3r(a).
NASCIMEKTQ ARAÚJO, porcador(a) do CPF 032,271.194-04, com lotaçà© fixada na Secretaria Municipal de
Saúda do Município do SanU Rita - PB. , , . ̂ cs-, tea asa.
12.2 O fiscal do Contrato, o(o) Sr(a). LUIZA ELEHA DOS SANTOS SILVA portador(a) do CPF 657.759.884
34, ccm lotação na Secretária Municipal de Saúdo do Município da Santa Rita - PB, formalmente designado,
e coiçtovadamanta habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável polo fiel cuj^rimenco
das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentoa aos encargos complomentares.

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

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

01 da Fevereiro de 2021.

TESTEMUNHAS COHT

LUCIANQ.^CMItEIA CARNEIRO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PELO CWTRATADO

CIRUFARMA COMERCIAL cbvÍwpÍISuíS»?
LT[3A:40787152000)09

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ n® 40.787.152/0001-09

Csmlasao Purmansncv dv Praça GetúlLo Varçaa. 40a. c«ntro - Santa Alta. PB, CEPí 5Í3Ó0-13O


