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FUNDO MUNICIPAL DE SAT,IDE

PREGÃO ELETRONICO NO 011/2021

PROCESSO L|CITAToRro N" 011'2021

CONTRATO FMS N.O 16512022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO
MIJNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDHPE E A EMPRESA NORD
PRODUTOS EM SAUDE LTDA ME, PARÁ OS F,,VS QUE SE
ESPECIFICA.

Aos 16 (dezesseis)dias do mês de junho de 2022, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE com
sede e foro em Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrita no

C.N.P.J./MF sob o no 08.625.16710001-50, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim
Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria N" 285/2017 datada em 0110812017, portador da

Carteira de ldentidade N'1.826.812/SSP/PE, CPF no 353.431.684-34, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL,
neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Nord Produtos em Saúde LTDA ME, inscrita no CNPJ

sob o n" 35.753.111,0001-53, estabelecida à Rua Abatia, no 391 - Yárzea - Recife - PE, CEP: 50.740-330, neste ato
representada por seu representante legal, Sr. Antônio Gustavo de Siqueira Amaral, portador da Carteira Nacional de
Habilitação N'04797286165, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, CPF/MF N0 083.203.244-16,
doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é decorrente do Processo Licitatório
no 01112021 - Pregão Eletrônico no 01112021 - Ata de Registro de Preços n" 01712021 - doravante denominado
PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666 de 21 dejunho de 1993, e modificações subsequentes; pelos termos
da proposta vencedora, parte integrante deste conkato; pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Conkatos e as disposiçoes de direito privado;

atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de Medicamentos, Medicamentos Controlados,
Medicamentos Farmácia Básica, para suprir as necessidades da Residência Terapêutica, Centro de Atenção Psicossocial -
CAPS, Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, SAMU - Serviço de Atendimento Medico de Urgência e Unidades de Saúde da
Família - USF (itens fracassados, desertos e desistência do Pregão Eletrônico N'004/202'1), conforme especificações e
quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato independente de transcriçã0.

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades normais
do Fundo Municipal de Saúde, através do Hospital Geral Alfredo Alves de Lima (itens ftacassados, desertos e desistência do
Pregão Eletrônico N" 004/2021).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará ate 31 de dezembro deZl1l,contados a partir de sua
assinatura, podendo ser pronogado, nos termos da legislação pertinente.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o valor de R$ 23.940,00
(Vinte e três mil, novecentos e quarenta reais) referente ao valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a
totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo, quando mantidas as mesmas condiçôes
iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido à contratada.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os produtos efetivamente
entregues no mês anterior ao do pagamento.
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Parágrafo Terceiro - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Tesouraria do Fundo Municipal de

Saúde de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n' 101, Centro, Chã Grande/PE.

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a conkatada deverá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;

b) Certidão Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil;

c) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando a

inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduale Municipaldo domicílio ou sede daconhatada.

Parágrafo Quinto - 0 pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal devidamente
preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do objeto.

Parágrafo Sexto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçã0.
Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota flscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o
pagamento, será devolvida à conkatada, para correçâo e nesse caso o prazo previsto no parágrafo primeiro será
intenompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularizaçã0.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualquer atualizaçã0.

Parágrafo Décimo - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no

Contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete, embalagem e todos
e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, Íiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza
resultantes da execução do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁRh - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a

contratada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela

variação acumulada do IPCI/IBGE ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.

CLAUSULA Sil[fA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do Conhato.

ParágraÍo Único - Fica assegurado o reequilibrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a superveniência de fato
imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da contratada,
cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada através de documento(s).

CLÁUSULA SETIMA - DA EXECUCÃO Do OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deverão ser entregues no
Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, situado na Avenida Vinte de Dezembro, n" 145, Centro, Chã Grande/PE, ocasião
em que será procedida a conferência dos produtos entregues, e a verificaçâo se estão de acordo com as características e
quantitativos descritos na Ordem deFornecimento.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser entregues em até 03 (três) dias corridos, do recebimento da Ordem de
Fornecimento, emitida pelo Fundo Municipalde Saúde de Chã Grande, no horário de 07h00min as 13h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos

e consequente aceitaçã0, mediante atestado do setor responsável.
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Parágrafo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses contados a partir da data
de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimento emitida pelo Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grande.

Parágrafo Quarto: O transporte, carga e a descarga dos produtos correrão por conta da Contratada, sem qualquer custo

adicional solicitado posteriormente ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande/PE.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos preluízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo Sexto: A Contratada ficará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à especificação do
Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à adminiskação ou importe na relevância das sanções
previstas na legislação vigente. 0 prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será de até 48 (quarenta e oito) horas
contadas em dias úteis, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

Parágrafo Sétimo: 0s produtos serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do fornecedor
beneficiário os padrões adequados de segurança e qualidade, cabendolhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor Renato João dos Santos, Diretor de Administração Hospitalar, matrícula
344611, como GESTOR DO CONTRATO e a servidora Maria Josilvânia Santana Silva, Diretora de Assistência
Farmacêutica, matrícula 000379, responsável pelo acompanhamento e Íiscalização da entrega dos produtos, anotando em
regisko próprio todas as ocorrências relacionadas à execução e determinaçã0, tudo o que for necessário à regularização de
falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃo - A subcontratação depende de autorização previa da Contratante, a quem

rncumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e habalhista
necessários à execução do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, com prêvia autorizaçâo do Fundo
Municipal de Saúde de Chã Grande/PE.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratação, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçoes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontrataçã0.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - E responsabilidade da CONTRATADA a execução objeto
contratual em estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas contidas no
edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigações:

a) Para cumprimento do objeto descrito a empresa CONTRATADA deverá obedecer às normas da ANVISA;
b) Realizar os fornecimentos em conformidade com ARP/ Contrato;

c) Responder pelos danos e/ou prejuizos causados ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande ou a terceiros, por
ocorrência de problemas em virtude da execução do Contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior,
apurados na forma da legislação vigente;

d) Fornecer os produtos sempre denko de seu prazo de validade;

e) Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Fundo Municipal de Saúde, cumprindo as exigências da mesma;

f) Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos. de seu estabelecimento até o local determinado pelo Fundo
Municipal de Saúde, bem como pelo seu descarregamento;
g) Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais, bem como pelo

recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que

incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Termo de Referência, bem como apresentar os respectivos
comprovantes, quando solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde;
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h) Comunicar à Gestão de Contratos, a qualquer tempo, toda anormalidade gue possa prejudicar a execução do

Contrato, prestando os esclarecimentos pertinentes e, quando for o caso, providenciando a devida correção;
i) Não transferir a outrem, o objeto do Contrato;
j) Emitir uma Nota Fiscal de venda para cada Ordem de Fornecimento enviada, onde conste, no mínimo, o nome
genérico, a marca do produto, n"(s) do(s) lote(s), validade, quantidade fornecida, valor unitário e valor total. As
informaçoes deverão estar dispostas lado a lado, produto a produto, de modo a viabilizar a conferência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACoES DO CONTRATANTE - São obrigaçoes do Fundo Municipal de Saúde de Chã

Grande/PE:

a) Receber o objeto nas condiçoes estabelecidas neste Contrato.

b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo de Referência e da
proposta para fins de aceitação e recebimento definitivo.

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçoes, falhas ou irregularidades veriÍicadas no objeto fornecido
para que seja subsütuÍdo, reparado ou corrigido.

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada através de servidor responsável designado.

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor conespondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Contrato.

0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cLÁusuLA DÊclMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO - A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de
inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções graduadas conforme a gravidade da infraçã0, de acordo com os
Artigos 86 a 88, da Lei Federal N" 8.666/93, após o prévio processo administrativo, garantidos a ampla defesa e o

contraditório constitucional :

| - Advertência - A ser aplicada pelo órgão gerenciador, por escrito, independente de outras sanções cabíveis,
quando houver afastamento das condições conkatuais ou condições tecnicas estabelecidas, inclusive das
recomendações ou determinações da fiscalização do CONTRATANTE.

ll - Multas - Na seguinte forma:

a) 0,1 % (um décimo por cento) por dia, sobre o valor total da Nota de Empenho, para atraso na entrega de itens.
Decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso a CONTRANTANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela

rescisã0, em razão de inexecução contratual;
b)0,1 % (um décimo por cento) por dia, sobre o valor totalda Nota de Empenho, para atraso na instalação de itens.
Decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso a CONTRANTANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela
rescisã0, em razão de inexecução contratual;
c) 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valor total da Nota de Empenho, para atraso na assinatura do
Contrato. Decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso a CONTRANTANTE poderá decidir pela continuidade da multa
ou pela rescisão, em razão de inexecução contratual,
d) 1% (um por cento)do valor totalda Nota de Empenho, no caso de demais inexecução parcial ou totaldo objeto
contratado;
e) Ampliar a multa em duas vezes o valor estabelecido, no caso de reincidência de infraçã0.

Parágrafo Primeiro - As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da data da notificaçã0, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos da Lei no 6.830/80, com os encargos
correspondentes.
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Parágrafo Segundo - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração

Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, de acordo com a gravidade da falta.

Parágrafo Terceiro - O licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar Contrato
injustificadamente, ficará impedido de licitar com os Orgãos integrantes da Ata por 6 (seis) meses.

Parágrafo Quarto - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução das
obrigações constantes na Ata ou Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e

contratar com a União e, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

Parágrafo Quinto - As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na Íorma abaixo:

a) deixar de enkegar documentação exigida para o certame, deixar de assinar o Contrato injustificadamente, retardar
a execução do seu objeto/serviço e não manter a sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União por

até 90 (noventa) dias.

b) falhar ou fraudar na entrega dos produtos/prestar o serviço ficará impedido de licitar e contratar com a União por,

no mínimo 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos.

c) apresentar documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo inidôneo, será impedida de licitar e
contratar com o município por, no mínimo 02 (dois) anos até 05 (cinco) anos.

Parágrafo Sexto - Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública a ser aplicada se o
contratado incorrer nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer

tributo.

b) tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação

c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude dos atos ilícitos praticados.

Parágrafo Sétimo - O valor da multa aplicada será descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO podendo,

entretanto, conforme o €so, processar-se a cobrança judicialmente.

Parágrafo Oitavo - Atrasos cujas justificativa sejam aceitas pelo CONTRATANTE e comunicadas antes dos prazos de
entrega consignados na Ata de Registro de Preço poderã0, a critério deste, serem isentos total ou parcialmente da multa.

Parágrafo Nono - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e
contratar com a Adminiskação Pública, o CONTRATADO será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e demais cominações legais.

Parágrafo Décimo - Todos os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

Parágrafo Décimo Primeiro - Nos casos do lnciso l, do Parágrafo Décimo Segundo a rescisão deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo Décimo Segundo - A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços enseja a sua rescisão pelo

CONTRATANTE, com as consequências a seguir previstas:

| - A rescisão poderá ser:
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a) determinada por Ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do

Art. 78, da Lei no. 8.666/93.

b) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada pelo CONTRATANTE,
reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência do CONTRATANTE.

c) judicial, nos termos da legislaçã0.

ll - Constituem motivos para rescisã0, os previstos no art. 78, da Lei no. 8.666/93.

a) Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll a XVlll do art, 78 da Lei no. 8.666/93, sem que haja culpa do

CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido, com direito
aos pagamentos devidos pela enhega das mercadorias até a data da rescisã0.

b) A rescisão de que trata os incisos do art. 79, acarreta as consequências previstas no art. 80, inciso I a lV, ambos
da Lei no. 8.666/93.

Parágrafo Décimo Terceiro - Na hipótese de se concretizar a rescisã0, poderá o C0NTRATANTE contratar com as licitantes
classificadas em colocação subsequente, ou efetuar nova licitação.

Parágrafo Décimo Quarto - Em caso de a Adjudicatária deixar de cumprir sua proposta, será convocada a seguinte, na

ordem de classificaçã0, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sançoes cabíveis quando se tratar de recusa
injustificada, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Parágrafo Décimo Quinto - As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei n" 8.666/93 e alterações posteriores, não
se aplicam às demais licitantes, convocadas nos termos do artigo precedente, que não aceitarem a contrataçã0.

Parágrafo Décimo Sexto - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos lll e lV do artigo 87, da Lei no 8,666/93
e alteraçoes posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma
legal.

Parágrafo Décimo Sétimo - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da contratada o
pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e
comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da 1ei8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes deste Contrato
correrão por conta dos recursos a seguir especificados: Orgão: 8000 - Secretaria de Saúde - Unidade: 8002 - Fundo
Municipal de Saúde - Atividade: 10.302.1014.2.852 - Manutenção e Qualificação da Rede Especializada de Saúde -
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos que vier a
sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de ação ou omissã0, dolosa ou culposa, da contratada ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estlver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta
responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSOES - A quantidade inicialmente contratada poderá ser
acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei n" 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERACOES - As alterações, porventura necessárias, ao bom, e fiel cumprimento do
objeto deste Contrato serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo Aditivo.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - O Foro do presente Contrato será o da comarca de GravatíPE, excluido
qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordldos, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só efeito
legal, na presenÇa teste.qunhas que também assinam

ó r'rÇ/z,aac

C
GPF'MF N" 353.431.684.34

Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Gustavo de Siqueira Amaral
PRODUTOS EM SAÚDE LTDA ME

CONTRATADA

4

NOMI

CPF:

TESTEMUNHAS:

6sp. 8d^ - (o 2 o 02.153.+t)à -5 L
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