
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

cohissAo perkanehtb de licitação

CONTRATO N°: 030/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 8RP N* 003/2020 ,
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE SAÓDB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE
E EREMX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA,

PARA PRB8IAÇÀ0 DE SERVIÇOS CCWBWME DISCRIMIKADO
NESTE IHSTRtMEHTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo preoento inetcomonto particular <ta contrato, do um lado o Secretaria Municipal da Saúda da
Santa Rita - inscrita no CHPJ/MF sob o n» n* 08.694.222/0001-63, aituada A Avenida Flavio Ribeiro
Coutinhe. a/n. Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, noata ato representada pelo Secretário,

Correia Carneiro, CPF a' 827,OU-464-04. doravante aisçleaoento CONTRATANTE, e do o""®
lado EREKIX INDUSTRIA DE ALHffiHTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ n* 26.325.797/0001-90, R ACHILES OEOTl.
»' 86. JOSE BONIFÁCIO - CEP 99.701-786 - ERECHIM - RS doravante eiaplesMnto CONTRATADO, decidiram
aa partaa contratantaa asainar o preaante contrato, o qual se regerá pelae oléueulaa e condições
aeguintos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO: ,
l.l Bata contrato docorre da licitaçáo modalidade Ptooáo Eletranico n" 003/2020, procosaada
nos termos da Lei Federal n" 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subaidlariamente a Lei Federal
n« 0.666, de 21 do Junho de 1993; Lei Complementar n® 123, de 14 de Oetembro do 2006; Decreto
Federal n° 3.555, de 08 de Agosto do 2000; Doereto Fodaral n® 7.892, do 23 de lonelro do 2013,
Lei Coamlonontar 147/2014; Decrete Federal n 8.538 do 06 do outubro do 2015; Decreto n
de 31 de agoato do 2018; Decreto Federal n* 10.024 do 20 de setembro de 2019, e legislaçáo
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO: ^
2.1 O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS B DIETAS
NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA
RITA, PB.

210 fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento,
proposta aprasentada, Preoào Eletrônico n® 003/2020 e instruções do Contratante, documentos
essas que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato, a baoe do preço proposto, é da Ri 14.100.00 (Quatorze mil e
cem reais)■

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND MARCA QTDE. PREÇO
UNIT.

TOTAL

23

Módulo do proteína do alto
valer biológico, do alta

digeatibllidade e
versatilidado. Minlmo do 80%

de protoina (fonte 100% de
caseinato do ca). Isento de
saber. Apresentação: pote ou

lata com 240 a 250 g.

Lata
EXZMIX /

MÓDULO
300 47,00 Ri 14.100.00

RS 14.100,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMEHTO:
4.1 Os preços contratados s&o fixos pelo período de um ano, exceto para os cases previstos no
Art. 65, 5S 5° s 6°, da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o dossquilibrio oconõmlco-financairo do contrato, poderá ser reatabelecida a
relaçio que as partas pactuaram inicialmente, noa toemos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante cos^rovaçáo docuauintal e requerimento expresso do Contratado.

CIAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação. constante do orçamento vigente:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMAS:

10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2605.3051 - ATENÇÃO BÁSICA
10.305.1607.2047 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DST/AIDS
ELEMENTOS DE DESPESA:

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS:
211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO FEDERAL FERNANDO À^lAMedftl
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CÚUetnA SEXTA - DO PAGAHBHTO: ,

6.1 O paganento snrá madianto EMPEHHO, do acordo coo as quantidade» oCotiv^nte
após a data do recabimonto definitivo do objeto, pola Coaissào da Rqcob^ant
epcesantação de Nota Flacal, conferida • atoatada. O pagamonto davorà aar ofoCuac
Btaalao de 30 (trinta) dias ap6a a aproaontaçAo da Nota Fiecal.
6.2 Os ptoços serão fixos a irtaajuatavoi» nos temos da legislação as *^9", ^
deste contrato, salvo o» casos proviatoa no Art. 65, parágrafos 5 o 6 da boi 8.66t/»3,
foma a ser oancido o Equilíbrio Econõmlco-Financeito do Contrato.
6 3 Para efetivação dos pagamanto» reapoctivos, deverão ser apresentados juntanenta coo
Faturas o Hotaa Fiscais, as Cartidôas Negativas do débito CNO do INSS, CHT do F6TS o coo a
Fasenda Municipal do dwaieilio do proponente, dovidaoonta atualicada;
6 4 O não cusprioento do súbitas antarior, íaplicará na sustação do paganento que so sora
processado apòa a apresentação das referidas certidões, não podando ser considerado atraso do
pagaaionto.

CIJiUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA: ^ ^
a  O objeto desta licitação deverá ser entregue parcoladasente, mediante a expedição

aolieitaçào do fornecimento polo Setor CoBq>otente, a qual deverá ser atendida no praro
máximo da 10 (Dez) dias a contar da data do rocobimonto da respectiva solicitação.

b. As entregas do objeto desta licitação deverão ser roalizadns na Seorotatia do saude da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB situada ã Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, s/n,
Centro. CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, no prazo máximo do 10 (dez) dias uteis, sempre
contados a partir do recebimento polo fornecedor da Nota do Eaçenho. O Horário do entrega
deverá ocorrer no pariodo de 08 áa 17 ha, do Segunda à aoxta-feira.

c. Todas as despesas de transporto, tributos, frete, carregamento, descarregamanto, encargos
trabalhistas e providenciàtios o outros custos decorrentes direta e indiretsMnto do
fornocimonto do objoco desta licitação, eorrurãe por conta exclusiva da contratada.

d. O prazo do vigência do prasonto contrato será dotermlnedo: até o final do exercício
financeiro do 2021, considerado da data de sua assinatura.

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

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesse dos reprosentantes/prepostos e
«na>regados da CONTRATADA ao local da entrega do» produtos nas dopendancias
Secretaria da Saúda da Prefeitura »xnicipal do Santa Rita, PB. desde que devidamente
Identificados e acompanhados por ropresontanto do CONTRATANTE;

b. Promover o acospanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, «o*»
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detecUdas
a comunicando à CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija nadidas corretivas

c. ^mu^iMr ã licítante vencedora, qualquer itragulatidade no fornocimonto dos produtos
o interromper Imadiatamonto O fomecimanto, so for o coso:

d. Inpedir que torcairo» forneçam os produtos objeto desta Pregão; , . ^ ,
a. Prestar as informações e os eselsrecimentos que venham a ser aolicitados pela

CONTRATADA;

f. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
g. Efetuar o pagamento á CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o ateato da Nota Fiscal/

Fatura do Matorial o/ou serviços;

h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do setor competente;
i. Fornecer atestado de capacidade técnica quando aolicitndo, desde que stendidss as

obrigações contratuais.
B.lCaberá â licitante vencedora: ..

a. Responder, em relação aos seus espregadoa, por todas as despesas
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários;
b) seguros do acidente; c) taxas, impostos o contribuiçõea; d)
indenizações; e) vales-refeição; f) valea-transperto; e g) outras que por
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

h. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando
em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que aeja
considerado inconveniente á boa ordem e às norma» diseiplinarca da
Secretaria de Saúde de Prefeitura Municipal da Sonte Rita, PS;

e. Respeitar as normas o proeedlmonto» de controle e acesso ás
dependências da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita,
PB;

d. Responder pelos danos causadoa diretamente a v ou a torcoires,
decorrentes do sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, não
excluindo ou reduzindo easa reaponaabllidade a fiaoallzaçSo ou o
aeoTpanhamonto pela Secretaria Municipal de Saúde;

a. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diratamanto a bons
de propriedade da Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal do Sanes
Rita, PB, quando easea tenham sido ocaaionados por seus ei^rogados durante
a entrega do produto;

f. Entregar os produtos máximo de 10 (dez) dia», contadas a partir da
data de asainatura do contrato/empenho. O doscuaprimontc ao prazo citado

a ojDprosA contraída á panalidade d« aulta.
g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer
custo advindo do transporto, carga, descarga, bem como qualquer serviço
relativo ao procedimento de entrega. /' \

h. Ho ato da entrega do objeto, daverá aer apresentado dácumenM fisqal
válido correspondente ao fornoclMnto. l

i. Comunicar a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal
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/
Rita, PB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgentd^p^
os asclaxecijaantoa que julqar necesairio; |

j. Justificar, no coso de deacuoprimento do praeo citad
anterior ou paralisação do fornecimento, por escrito, em at.
contadas da ontreqa frustrada; ,

k. ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condiç
possam prejudicar a prestação ou a iminància do fatos que possas "ter
na perfeita execução desta contrato, ba» como atraso oo parolissçao do
fomeeimonto apresentando razões justificadoras, as quais serão objeto de
análise, que poderão ser ou não aceitas pelo Contratante;

1. Encontrar-se ea dia com as cbrrçações fiscais, em conformidade com
O prAvisto no procodijunto licitAtóno;

a  Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas,
além de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas oeste
Pregão, durante toda a execução do contrato;

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

o. Trezer ao setor de Eaç«nho as Notas Fiscais acompanhadas das
respectivas certidões de natureza fiscal;

p. Ss os produtos entregues forem recusados, a eapresa será advertida
para o cuirorímanto imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo
..i.-imn de 24 (vinte o quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou
apresentando defesa num prazo da 24 (vinte e quatro) horas, sob ^ns do
aplicação da multa prevista neste Edital e demais medidas que se fizerem
necessárias.

CLÁOSÜIJl NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, COdaiAIS E FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 À licitante vencedora caberá, também: .

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos ptevidoncisrios e
obrigações sociais provistoa na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-Bo a saldá-loa na época própria, vez que os seus entregados não
manterão nenhum vinculo empregaticio com a Secretaria de Saúde a
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

b  Assumir, também, a responsabilidade por todas as providoncias e
obrigações estabelecidas na legislação especifica da acidentes do
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus
empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda
que acontecido em dependência da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal do Santa Rita. PB; . . • 4» , nanni

c  Assumir todos os encargos da possível demanda trabalhista, civil ou p ,
relacionadas so fornecimento do produto, originariamente ou vinculada
por prevenção, conexão ou contingência; e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos oncargoa fiscais o comerciais
resultantes da adjudicação deste Pregão.

e. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias á execução
do contrato pagando os emolvoaontos prescritos em lei.

9.2 Deverá a licitante vencedora observar, ainda:
a  É expressamente proibida á contratação de servidor pertencente so quadro

de pessoal da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB durante a vigência do contrate;

b. Expreasamonte proibida, também, a velculação de publicidade acerca deste
Pregão, salvo se houver prévia autorização da Saoretaria de Saúde a
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; o ^ j ►

e. Vedada é subeonttataçào de outra empresa para o fornecimento do produto
e/ou serviço abjeto desta Pregão.

9.3 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à SecreUria de Saúde da Prefeitura
de Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste Pregào, razio pala qual a licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO 00 CONTRATO:
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado noa casos previstos no art. 57 e 65 da Lei
0,666/93, desde que haja interesse da Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 No interesso da Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, P®' ®
inicial atualizado do Contrato podará ser aumentado ou suprimida até o limite de 25% (vinte
a cinco por cento), conforma disposto no Artigo 65, parágrafos 1" e 2», da Lei n . s.ebt/ss.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
AcrésciAOA ou aupCAAOÔAB ^9 69 fizueB necBSflÀíloa .* a

b. nenhun acrôaciao ou supreasÂo podará ©xcodor o li»it9 ostobalecide naat* condição»
cxcoto aa auproaaõ^a rAauXtantoa da acordo entro as partea.

10.3 A inoxacuçâo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conformo disposto nos
artigos 77 a 80 da I,ei no 8.666/93.

a. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivadoe noa autos de processo,
assegurado o contraditório e a ampla dafeaa.

10.4 A reaeiaio do contrato poderá ser:
a. determinada por ato unilateral a eaerito da Seeretazia de Saúde da profo: ^pal

FERNANDO Mimadodelom»ri.rMvr«iHU.'w digital oorfEBNANDO
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de Santa Rita, PB, nos casos enumerados noa incisos I a XII e XWI do artigo 78 ̂
Lol mencionada, notificando-se a Jicitanto vencedora com a antecedência mínima do
{cincoj dias: ou t „

b. aaigavol. por acordo antro as partas, reduzida a termo neste
conveniência para a Seeretaria de Saúda da Preíoitura Hunicipal de Santa Rituer

e  nudicial, noa termos da logialação vtgento pertinente a mataria.
10.5 * reseisSo administrativa ou amigavel aerà procedida de autorizaçio

J

fundamentada da autoridade cos^tente.

CLAUSUIA OECINA PRIMEIRA - DAS PEHALIDADES:
Aos fornocodoroa/contratados que deocumptiram total ou pareiaimente oa c«mtraM« cal
a Socrotaria do Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, o aos licitant^s «n
atos visando a frustrar es objetivos da licitação, serio aplicadas, penalidades
fundamoncadaa na toi 8,666/93 e na Lei 10.520/02, as soguintea sanções:

I - Advertência; II - Multa; .
a> 0.3 % (trés décimos por conte) por dia, até o trigesimo dia de atroa ,
o valor do fornoelDonto

ou serviço nÍo realizado, ou sobre a etapa do cronegrama fiaico do obras nio
c^ri^.^d^^ por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação nSo
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota do eapenho ou documen

III - SuS^nsàrT^potiria de participação em licitaçio e iapedimeoto de contratar
com a Administração, por prato nio superior a 02 (dois) anos: cisiie»
IV - Oeclaraçèo de Inidoneidado pata licitar ou contratar com a
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçêo ou ate que aoja '
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a ponalidada,
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelo» prejuízos resultantoa o depois
de decorrido c prazo da aançào aplicada com base no inciso anterior.

5 !• O valor da multa aplicada, nos tarsos do inciso II, aora descontado
valor da garantia prestada, rotido doa pagamentos devidos pela ̂ nia^a^
ou cobrado judieialaonte, aendo corrigida oonetariamonte,
a variação do IFCA, a partir do termo inicial, ate a data do efeti
rocoihiiaanco. .

5 2» A pena do multa poderá ser aplicada cumulativamente com as
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e

do período da atraso no execução dos ajustes será realizada
a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do praro
estabelecido pata o cumprimento da obrigação.
S 4» A suspensão temporária impedirá o fornecedor do licitar e contratar com
a Administração Pública pelos seguintes prazos:

I- 06 (seio) mesas, noa casos dei
a) aplicação do duas penas do advertência, no prazo do 12 (dozol
meses, som que o fornecedor/contratado ta^ adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Administração;
b) alteração do quantidade ou qualidade da ooteadoria fornecida:

XZ - 12 (doze) meaos, noa cases da:
a) retardamento imotivndo da execução do obra, de aorviço, de suas
parcelas ou do fomocimanto do bons.
111 - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos da:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço, do obra ou de fornecimento da twns
sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar oa ohjotivos do
licitação no âmbito da Administração Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por maio doloso,
fraude fiscal no recolhimento do qualquer tributo.

S 5* Será declarado inidõnoo, ficsndo impedido do licitar e contratar com a
Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I- não regularizar a inndii^léncia contratual nos prazos estipulados
nos incisos do parágrafo anterior, ou
II- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração Pública, em virtude do ato ilieito praticado.

5 6° Ma modalidado pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo do
validado de aua proposta, não colobrax o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falaa exigida para o certame, ensejar o retard^nto
da execução do sou objeto, comportar-se do modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, aorá aplicada penalidade do impedimonte do licitar e contratar com o
Município por prazo não suporior a 05 (cinco) anos, sendo doaerodonciado do
Sistema da Cadastro do Fornecodoros, sem prejuízo das multa» proviatas em
edital e no contrato a daa cominaçdes legais, aplicados e dosadas segundo a
natxu?4za o a grAvidAdo dft fftlto cosMi^da.

11.2 A aplicação das ssnçóes administrativas penalidades fundamentadas na Lei 9.66^93 e na
Lei 10.520/02. são de cosq>etência do ordenados de despesa desta Secretaria. / \
11.3 A autoridade que aplicar aa aançães e penalidades cabíveis, fundamentadas na I,*í^.í66/9
a na Loi 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no Semanário vUioial.
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lon°  "^r-^OTro^EBiâo social do fomaeedot e cúmro do inseriçào no Cndastrcj
do Pessoas Jucidicas -

CKPJ ou no Cadastro do Possoas Fisxcae - CPF;
II - nemo • CPP do todos os sócios;
III - sançÀo aplicada, cob os respoctisoa praaos ds iaii»di«onto; iv - or
antidadn o sutoridado quo aplicou a sanção;
V - Búaero do processo; e VI - data da publicação.

n.4 Alto d.» ponalidado, citada», a licitanto voncodora ^.rã proí^tura
cancolaBonto de sua inscrição no Cadastro do Registro da ^ „1 caeiS^
Municipal do santa Rita, PB a, no que coubor, ás demais penalidades rofoEídas no Capitulo
S.5°^Ca"EaeÍr"Yr" o-á formal recusa à contratação, podando a ^
Prefeitura Municipal de S«ita Rita, PB, a a.u eaclusivo Juiro "T^oontríSto -
remanascente», na ord» de classificação, para que manifie.t» ^
igual praro, o atendidas todas as condiçóes editalictas para fornecimento do objeto licitado
ou então cancelar o lote aa seguintes hipóteses: e-.-.j- ha Prefeitura

c) Apôs decorridos OS (cinco) dias da convocação da Secretaria do Saúde da
Mun^ipal do Santa Rita, PB sem que a Iteitante vencedora tenha retirado e assinado o
instrumento contratual. . . . •
d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que
e«o<^ção dos serviços ou fornecimento do. bens, objeto f aSiM
sido solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.

11.6 Alto das penalidades eiveis alencadas noa subltana antoriocoa, a tei tl'. 8.666/93 prova
ainda punições na asfera criminei, senão vejamos:

Art 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a raalixação do qualquor ato daproc^nto licitatório: Pena - detenção, do 06 (sois) meses a 02 (dois)
anos, e muita. . _ j.

Art. 96 - Fraudar, em prejuiso da Paionda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda do bena ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamente os preços; ou
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 - tornando, por qualquor modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou aexecução To c;nLat^ P^a " detenção, de 03 (trôs) a 06 (seis) anos. e multa.

CLÁOSOLA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO COWRAtO

12.1 A execução do contrato será objeto de aeospanhamento, controle,
representante da Contratante, designamos para Gestor do MuniSItoí
GERVÃ5I0 BENJAMIM, portador{a) do CPF 701.000.214-25, com lotação fixada na Secretaria Municipal
de Saúde do Município do Santa Rita - PB. ___ g«.j 414-
12.2 O fiacal do Contrato, o(a) Sr(a) . »)IZA ELE)« DOS "'Cimente
7. eo» lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município de ^
designado, o comprovadamente habilitado pata gerenciar o preaento termo,
fiel cuiptimanto das cláusulas contratuais, inclusive os pertinentes aos encargos comp

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

E, por ostatem do plono acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(dua8) viaa, o qual vai
assinado pelas partas o por duas testamunhas.

Santa Rita \ PB,\oi de rtvareito do 2021

TESTEMUNHAS PELO CONTRA'
\ J '

LUCIAHO CORHEW CARNEIRO

SELO CONTRATADO

rpOM A Kinn Assinadode fwmí diçital porrcnnni«ii-/v fÉHNAN[X>CALDART,Q01i3800016

CALDART;00133800016 t)ícJoK203i»2»4 08n<7i:orotr

EREHtX INOUSTiUA DE ALIMENTOS ESPECIAIS
LTDA CNPJ n» 26.325.797/0001-90


