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ESTADO DA paraíba
PREFEITURA HUNICIPAl. DE SAMTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CCWTRAtOH': 155/2021
PROCESSO AteONlSTRATIVO N< 196/2020
PREGÃO ELETRÔNICO H". 043/2020

TERHO DE COI.TWiTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE SAÚDE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E PAULO JOSE HAIA
ESMBRAIfiO SOBREIRA, CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO
HA FORMA ABAIXO:

A Ptefeicura Municipal de Santa Rita, por lnter»éaio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sob o ctiPJ n°
08.694.222/0001-63, situado a Av. Governador Flâvio Ribeiro Coutinho, s<'n, Centro, Santa Rita - PQ,
representado pelo Excelentíssimo Secretário Municipal de Saúde, o Senhor urciAMO CORREIA CARNEIRO inartito
RO CPF/KF sob o n.° 339.800.411-72, doravante denominado COITRAIAMTB. e do outro lado PADLO JOSE MAIA
ESHBRALDO SOBREIRA, CNPJ n° 09.210.219/0001-90, com sedo na Av Seveiino Cordeiro, n° 402 - Jardim Oásis -
Cajateirss - PB - CEP 58.900-000, doravante sim^slesnente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se regera pelas cláusulas e condicOes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
l.l Este contrato decorre da UcitaçAo modalidade PeagBe Blatrônico n° 043/2020, processada nos teinios
da Lei Federal n® 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariainence a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
Junho de 1993; Lei Compleioencar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n® 3.555, de 08 de
Agosto de 2000: Decreto Feder.il ii° 7.B92, de 23 de janeiro de 2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto
Federal n 6.538 de 06 de outubro de 2Ü15; Decreto Municipal n® 038/2017; Decreto n° 9.438 de 31 de agosto
de 2019; Decreto Federal n' 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislaçio pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.10 presente contrato cem por objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS W0HT0LÓCIC03, PARA ATENDER
AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

2.1.0 fornccimonlo deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste Instrumento, proposta
apresentada, Pcsgáo EleCxõnico n° 043/2020 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - 00 VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, 4 de RS 5.075,00 (CINCO mil setenta e cinco
REAIS).

ITEM ESPECIFICAÇÃO
68 Alavancas seldia adulto

92 Çutataa tipo Graey n® 5/6, 7/8, 11/12, 13/14
141 Tesoura reta 15 ca

WkRCÁ UKHi.QUAHT. P.UHIT. ?.TOTAL
COOPERFLEX KIT

ICOOPERFLEX: KIT

icoorâiiüÉxi iám

30 R$27,50 RS625.00
50 i RWS.OO R$1.650,00
80 I R$32,50 ~R$2.600,00

TÕW R$S.075,00
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CLÁUSULA QUARTA - 00 REAJUSTAHEHTO:
4.! Os preços co.ntracados sáo íixos pelo período de um ano, exceto para es casos previstos no Art. 65,
55 5® e 6°. da Lei 9.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeito do contrato, poderá ser restabelecida a celaçáQ que
as partes pactuaram inicialmente, nos lertsos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

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

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMAS:
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO CO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2605.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASlCA
10.301.1604.2052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL
ELEMENTOS DE DESPESA: 4490.52.00 - EQUIPAMENTO S MATERIAL PERMANENTE
FONTE DE RECUR.SO: 211 - RECURSOS PRÓPRIOS

214 - RECURSO FEDERAL

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 C pagamento será mediante EMPENHO, de acordo ccm as quantidades eíecivamente entregues, após a data
uo recebimento definitivo do obgcco, pola Comissão de Recebimento, mediante apresentação de Nota Fiscal,
con.erida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias anõa a
apresentação da Mota fiscal.
6.2 Os preços ser.io fixos e irreajustâveis nos termos da legislação em vigor, durante a vigônci.i deste
contrata, salvo oa casos previstos no nrt. 65, parágrafos S® e 6® da Lei 8.666/93, do forma a ser mantido
o bquiilbtio Econômico-Flnanceiio do Contrato.

eíetivaçáo dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com as Faturas e
a*! Uertidõos Negativas dc débito CND do IHSS, CRF do FGTS o com a Fazenda Municipal dodomicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 O nâo cumprimento do suhitem anterior, implicará na auataçâo do pagamento que aõ será prqcqssado após



a apresentação das referidas certlddes, não podendo ser considerado atraso de pagamento.
â.5 Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios -
dispóe o art. T, inciso I, da Lei Complementar n' 22/2019, á exceção dos pagamentos
inciso VII do Parágrafo único do artigo 7* da referida lei.

CLÀUSttIA SáTDA - DOS PMZOS Z LOCAL DB EHTIIESA:
a. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição^  ̂ _ e

b.

psolicijíte^de
fornecimento pelo Setor Conpetente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo deVlJ, (Dei^^as a
contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Seocatarla dm 8a<
Municipal da Santa Rita, EB situada à Avenida Plávio Ribeiro Coutinho, s/n, Centro, CGPl
Santa Rita, PB, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre contados a partir do recebia relo

d.

fornecedor da )Jota de Bapenho. O Horário de entrega deverá ocorrer no período de 08 ás 17 hs, de
Segunda á sexta-feira.
Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarreganento, encargos
trabalhistas e prevldenelárlos e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento
do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: atá o final do oxeretcio financeiro da
2021. considerado da data de sua assinatura.

b.

d.

e.

f.

9-

h.

i.

CLADSÜLA oitava - DOS ENCARGOS DA SSCRBXASIA MUNICIPAL DB SAÚDB E DA LICITANTE VENCEDORA:
8.1 Caberá a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB:

a. Permitir durante a vigáncia do Contrato, o acesso doa representantea/prepostos e empregados da
COHT)lATADA ao local de entrega dos produtos r:as dependSncias da Secretaria de Saúda da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante
do CONTRATANTE;

Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando eia registro próprio as falhas detectadas e comunicando á
CONTRATADA a ocorrãncia de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;
Comunicar á licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso;
Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
Fiscalizar o ceneraco na forma disposta no artigo €7 da Lei 8.666/93;
Efetuar o pagamento á CONTRATADA em atá 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Piscai/ fatura
do Material e/ou serviços;
Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;
Fornecer atestado de capacidade c6cniea quando solicitado, desde que atendidas as obrigaçSes
contratuais.

S.lCaberâ A licitante vencedora:

a. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários; b) seguros de acidente;
e) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-refeição; í) vales-
transporte; e g) outras que por ventura ven))am a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente
á boa oídem e às normas dlsciplinares da Saoeetarla da Saúda da PrafaltuBa Municipal
da Santa Rita, PB;

c. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso ás dependáncias da
Saerataxia da Saúda da Pzafaitura Himlcipal da Santa Rita, EB;

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 reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Saerataria Municipal da
Saúda;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade da Secratacia da Saúda da Ecafaituxa Municipal da Santa Rita, PB, quando
esses tenham sido ocasionados por seus ec^regados durante a entrega do produto:

f. Entregar oa produtos a» 10 (das> dias, contados a partir da data de
assinatura do contrato/empenho. O descumprimento ao prazo citado sujeitará a empresa
contratada á penalidade de multa.

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer custo
advindo do transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço relativo ao
procedimento de entrega.

h. Ho ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento fiscal válido
correspondente ao fornecimento.

i. Comunicar a Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, por
escrito, qualquer anonsalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que
julgar necessário;

j. Justificar, no caso de descumprimento do prazo citado no item anterior ou
paralisação do fornecimento, por escrito, em até 24 horas contadas da entrega
frustrada;

Ic. coitunlcar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condiçóes que possam
prejudicaz a ptestação ou a iminência de fatos que possam interferir na pezfeita
execução deste contcâto, bem coao atraso ou paralisação do fornecimento apresentando
razóes justificadoras, as quais serão objeto de análise, que poderão ser ou não
aceitas pelo Contratante;

1. Encontrar-se en dia com as obrigaçOes fiscais, em conformidade com o previsto
no procedimento licicatório;

m. Manter-se em compatibilidade com as obrigaçOes a serem assusildas, alám de
todas as condiçOes de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão, durante toda
a execução do contrato;

n. Quitir a nota fiscal, constando na ireama a infonsação sobre
utilizados para custeio deste contrato;

o. Trazer ao setor de Empen):o as Notas Fiscais acompanhadas d psetivas
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feçe

quando

certid&es de natureza fiscal;
p. Se os produtos entregues foren recusados, a empresa será advertidajiara.^
cumprimente imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo
(vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou apresentandd^resa nui»
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa presta neste
Edital e demais medidas que se fizerem necessárias.

CIÁOSULft HCaa - OXS OBRI&HC&S CERAIB, sociais, CCHBSCIA19 B FISCAIS DA VBNCBDOBA.
9.1 À licitante vencedora caberá, também:

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e oba
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrlgando-se'
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vincule
com a Seoretarla de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
estabelecidas na legislação especifica de acidentes de trabalho,
ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados quando do fornecimento do
produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Secsetaxia da
Saúda da Pcafaitura Municipal da Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penai,
relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou contingência; e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicação deste Pregão.

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

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

da Secretaria da Saúda da Pcefellnira ttmielpal da flantn Rita, PB durante a vigência
do contrato;

b. Expressamente proibida, também, a veiculaçâo de publicidade acerca deste Pregão,
salvo se houver prévia autorização da Seocebazia da Saúda da Prefeitura Muioipal
da Santa Rita, PS; e

c. Vedada á subcontrataçSo de outra ettçresa para o fornecimento do produto e/ou serviço
objeto deste Pregão.

9.3 A inadingslència da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem anterior, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento á Secretaria da saúda da Prefeitura Municipal da Santa
Rita, PS, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, aciva ou passiva, com a Secretaria da saúde da
Fcafeitura Municipal da Santa Rita, PB.

CLÁOSDLA DÉCIMA > DA ALTERAÇÍC B RESCISÃO DO CCBiTRATO:
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da Lei 8.666/93,
desde que haja interesse da Sacretarla da Saúda da Prefaitura Municipal da Santa Rita, PB, com a
apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 Ho interesse da Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, o valor Inicial
atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento],
conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1° e 2*, da Lei n*. 8.666/93.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes licitadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários; e

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cwdição, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 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 aspla defesa.

10.4 A rescisão do contrato poderá ser:
a. determinada por ato unilateral e escrito da Saeeatacia da Saúda da Pcafeltuca Municipal da Santa

Rita, PB, nos casos enumerados nos Incisos I a Xll e xvii do artigo 78 da Lei mencioneda,
notiíicando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja conveniência
para a Saocatairia ia saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; ou

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

CLtoSDIA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PBMKLXDADBS:
Aos fornecedores/contratados que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Secretaria

úa Prefaitura Municipal da Santa Rlt», PB, e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os
objetivos da licitação, serSo aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei
10.520/02, as seguintes sançOes:

I - Advertência; II - Hulta;
a) 0,3 % (três déciiBos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor

do fornecimento

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograna fislco de obras não cui^rido;
b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o
conseqüente csncelsnento da nota de empenho ou documento equivalente»

III - Suspensão Tençotátla de participação en licitação e iopedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos detenainantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que V..^ntratado
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cessarcic a AciiuLnistraçao pelos prejuízos resultar.ces e depois de decorrido o prazo da sançSo
aplicada com base no inciso anterior.

S 1® o valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, será descontado do valor da
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sondo corrigida monctariamente, de conformidade com a variação do IPCA,
a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.
S 2® A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sançOes restritivas
de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei S.566/93 e na Lei 10.620/02.
§ 3°. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será lealizada^a partir
do primeiro dia útil subseqüente ao cio encerramento do prazo estabeles
cumprimento da obrigaçáo.
S 4® A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar
Administração Pública pelos seguintes prazos:

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

aj aplicação dc duas penas de advertência, no prazo
sem que o fornecedor/contratado tenha adotado as med\
prazo determinado pela Administração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria

n- 12 idoze] meses, nos casos dc:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suan
do fornecimento de bens.

ril - 24 (vinte e quatro! meses, noa casos de:
ai entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada,
deteriorada ou danificada;

b| paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens som justa
fundamentação e prévia comunicação à 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 de qualquer tributo.

5 5® Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Adflunístração
Pública, por tempo Indeterminado, o fornecedor que:

I- nâo regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados nos incisos
do parágrafo anterior, ou

II- demonstrar nâo possuir idoneidade pata contratar com a Administração Pública,
em virtude de ato ilícito praticado.

S 6® (Ia modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta, nêo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
cosportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de
inçedimento de licitar e contratar com o Município por prazo não superior a 05 (cinco)
anos, sendo descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das
muitas previstas em edital e no contrato e das ccminaçôes legais, aplicadas e dosadas
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sanções ad-ministrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei
10.520/02. são de competência do ordeaador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei B.666/93 e na Lei
10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no Semanário Oficial, o qual deverá
conter:

I - nome ou razáo social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas -

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

n - nome e CPF de todos os sócios;

III - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento; IV - órgão ou entidade e
autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Além das penalidades citadas, a llcitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PS e,
no que couber, ás demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n®. 8.666/93.
11.5 Caracterizar-se-á formal recusa á contratação, podendo a Seccetazia da Saúda da Pcafaitura
Municipal da Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os licitar.tes remanescentes, na ordem de
classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual prazo, e atendidas todas as
condições editailcias para fornocimento do objeto licitado ou então cancelar o lote as seguintes
hipóteses:

c) Após decorridos 05 (cinco! dias da convocação da Seezetaria da Saúde da FraCeltura Municipal
de Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tenha retirado e assinado o Instrumento contratual,
dl /ipós decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a execução
dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido solicitada,
sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.

11.6 Além cias penalidades eiveis elencadas nos subítens anteriores, a Lei n®. 8.666/93 prevê ainda
punições na esfera criminal, senão vejamos:

R-t- 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realitaçèo de qualquer ato de procedimento
licicatório: Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa.

Att. 96 - Fraudar, en 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 -
e.ntregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornef



V - tomando, poc qualquer tsodo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do
contrato: Pena - detenção, de 03 (três) a OS (seis! anos. e multa.

OÁUSUIA DÉCUA SSCTONDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CC»TRATO
12.1 ,\ execuçJo uo contrato aerâ objeto de acompanhamento, controle, flscaliraçio e avaliação por
representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato otal Sr(al. AHA THBREZA DIAS LniS
DE ALBUQUERf^, potl,)(Jor|al do CPF 790.35:.094-3-S, core lotação fixada na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, ola; Srlal. MICHELE CAVALCMITI DE ARAÚJO SOUSA portadorlal do CPF 008.782.791-
82. com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Hunicipio de Santa Rita - PB, foriaaimente designado, e
ccmprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das
cláusulas contratuais. Inclusive aa pertinentes aos encargos complementarea.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dicimir as questões decorrentes desce contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita.
E. por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato ea 02 (duaAl-^iasT^ qual vai assinado pelas
partes e por duas testemunhas. \

/  l Eaicâ Ripa -jpB, 17 de Maio de 2021.
PELO COÜTRRTWITEX / ,/

TESTEMUNHAS V I J \J X

LOCIAHd^-BOMBIA CARMEIRO

SECRETÁRIO DE SAÚDE

PAULOJOSEMAI*

PELO COHTRA7ADO ESMÍRALOO ScíSSi
5^EiRA«i,o2
19000190 4rw

PAULO JOSE KAIA ESIERALOO SOBREIRA

CKPJ n'' 09.210.219/0001-90


