
VALOR TOTAL: R$ 66.510,00
(sessenta e seis mil, quinhentos e dez reais)
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conforme1.1.1.As  refeições  deverão  ser  servidas  em  marmitex,
descritivos e quantidades estabelecidas neste instrumento.

1.1.2.Valores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Constitui o objeto deste processo, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX DIURNO, NOTURNO E
DESJEJUM PARA OS DESABRIGADOS DO EDIFÍCIO Dl THIENE, conforme
especificações técnicas estabelecidas neste instrumento e valores descritos

abaixo:

Aos  ^jQ  dias do mês de   CTfjT)/^3> do ano de 2019  (dois mil e
dezenove) , nesta cidade de^SãoCaetano do Sul, no Departamento de
Licitações e Contratos, situado na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro

Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram
as partes entre si justas e pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato
representada por seu Secretário Municipal de Assistência e Inclusão Social,
DANIEL FERNANDES BARBOSA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n
28.830.055-5 e inscrito no CPF/MF sob o n 295.503.188-98 médica,
portadora da Cédula de Identidade RG n19.230.137-8 e inscrita no CPF/MF
sob o n 100.149.011.988-40, doravante denominados simplesmente
"Contratante", e, de outro lado, a empresa APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO

S.A., com sede Av. Guido Aliberti, 4297 - Sala 01 - B. Mauá São Caetano do
Sul - SP, neste ato representada por Edna da Silva, portador da Cédula de
Identidade RG n 4.911.117-6, inscrito no CPF/MF n 763.565.318-0,
residente e domiciliado na Rua Iguatemi,448 - 2 andar - Itaim Bibi - CEP:
01451-011 - SP/SP., doravante denominada simplesmente "Contratada", as
quais, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem
firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições que

mutuamente aceitam e outorgam, que seguem:

ha.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX DIURNO,
NOTURNO E DESJEJUM PARA OS DESABRIGADOS DO
EDIFÍCIO Dl THIENE QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E
A EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO
S.A. , REFERENTE, ORIUNDA DO PROCESSO N .

100.078/2019.
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VALOR TOTAL: R$ 66.510,00
(sessenta e seis mil, quinhentos e dez reais)

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.Fornecimento de Refeições compreenderá: café da manhã para até 200
pessoas, compreendendo pão francês com manteiga e térmicas contendo café e
leite quente de segunda-feira a domingo no horário das 7:00 horas da manhã;

2.2.Marmitex DIURNO e NOTURNO, conforme descritivo abaixo, para até 200
pessoas em cada periodo, de segunda-feira a domingo, para que possa servido

ás 12:00 hrs e às 18:00 hrs.

•O fornecimento das  refeições  se dará no Centro Esportivo Artur
Garbelotto,  conhecido  como Clube da  Fundação,  localizado na Rua
Ceará, n 509, Bairro Fundação e os quantitativos serão solicitados
no dia anterior à entrega pela Sra. Valéria Dadim telefones: 4229-
8757 e 98209-8690 ou o servidor a ser indicado pela Secretaria de
Assistência e Inclusão Social diretamente "a empresa Contratada.

•Poderá ao longo da vigência da contratação ser destinado outro local,
dentro dos limites do Município para entrega da alimentação aos

beneficiários.

•Deverá ser mantido o padrão de alimentação estabelecido,  tipo de
refeição,  volume e horários definidos,  assegurando a alimentação
balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas ao consumo.

•A prestação de  serviços,  inclui  os  veículos  adaptados  conforme
legislação vigente,  e a sua respectiva manutenção,  despesas com
combustível, mão de obra e demais custos, quando da entrega no ponto
pré  estabelecido,   das  refeições  acondicionadas  em  embalagem
descartável  individual,  conforme  as  quantidades  requisitadas  na
véspera ao dia da entrega, pela representante do SEAIS, Sra. Valéria

Dadim.

•0 Marmitex  deverá  ser  de  formato  retangular,  em  recipientes
isotérmicos, com 3 divisórias, além de outro recipiente individual
para saladas, devendo ser acompanhadas de pão,  sobremesa, suco em
garrafas individuais, com capacidade de 300ml, talheres descartáveis

com guardanapo acondicionados em saco plástico lacrado.

•Quanto a sobremesa: A fruta deverá ser higienizada para ser fornecida
e,  o  doce  quando  cremoso,  ou  gelatina,  ou  pudim,  deverá  ser
acondicionado em recipiente descartável com tampa, com capacidade de

110 ml.

•O cardápio será composto obrigatoriamente de : arroz agulhinha, tipo
I, de Ia qualidade; feijão carioca ou preto, lentilha, tipo I, de Ia
qualidade;  carne bovina magra ou gorda  (isenta de nervuras oxf\
aparas); carne suina, peixe ou carne de aves; Guarnição à base jdjfe ^

legumes ou vegetais folhosos; Salada: com variedad
legume;  sobremesa:  doce  ou  fruta;  suco  concent

(embalado individualmente).

(prefeitura Municipalde São Caetano do Suí
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•Deverá ser fornecido cardápio com produtos diferentes para o almoço e

o jantar, uma vez que se trata do mesmo público alvo.

2.3. Condições gerais para o fornecimento das alimentações por Marmitex

2.3.1.Fornecer copos descartáveis de 300 ml, guardanapos de papel,
palitos,  acondicionados  em  sachês  individuais,  garfo  e  faca

descartável e embalados individualmente e galheteiro;
2.3.2.Quanto  ao  cardápio  que  deverá  ser  ofertado,  sugere-se  a

seguinte composição:

•Arroz: branco, à grega, carreteiro ou outras receitas;
•Feijão:  preparo básico, preparado com carne de porco 9feijoada),

tropeiro ou outras receitas;
•Saladas/Legumes: Alface, agrião, acelga, escarola e outras. Abóbora,

abobrinha,  batata,  batata doce,  berinjela,  cará,  cenoura,  chuchu,
feijão branco, feijão fradinho, grão de bico, mandioca, mandioquinha,
milho verde, pepino, pimentão, quiabo, tomate, vagem e etc.

•Carnes: bife à milanesa - coxão mole, alcatra ou patinho; bife a
parmegiana - coxão mole, alcatra ou patinho; bife a role - coxão
duro, coxão mole, alcatra ou patinho; bife de caçarola - coxão duro,
coxão mole, alcatra ou patinho; bife grelhado - alcatra; carne assada

coxão duro. Pernil suino, frango; carne para preparação de
strogonoff e outras com molho branco - alcatra e frango; espetos em
geral - coxão mole, alcatra, patinho, lingüiça, filé de frango
grelhado (sem osso e sem pele); filé de frango à parmegiana, frango
desossado, filé de peixe - grelhado - pescada, merluza, cação, filé
de peixe com molho - pescada, merluza, cação; Frango à passarinho,
frango picado; frango assado - coxa e sobre coxa; hambúrgueres e
almôndegas - coxão mole ou patinho; lingüiça - porco ou mista; molho
(para lasanha/massas) bolonhesa - coxão mole, patinho.

•Guarnição: abobrinha a dorê; batata (soutê, palha, chips e frita),
berinjela à milanesa, brócolis alho e óleo, cenoura, couve manteiga
refogada, couve flor com molho branco, creme de milho, espinafre ao
alho e óleo, farofa de cenouras/passas, mandioca frita, panachê de

legumes, polenta, purês - mandioquinha,  abóbora madura,  cenoura e
mandioquinha-, tora de espinafre com requeijão, vagem à juliana etc.

•Sobremesas/Frutas:  abacate,  Pêra,  maçã,  goiaba,  banana,  caqui,

laranja Pêra/Bahia, mamão, melancia, melão, salada de frutas etc.
•Sobremesas/Doces: arroz doce, doce de abóbora cremoso, manjar branco

com calda de ameixa, mousses, pavés, pudins, rocambole recheado com
doce de leite,  romeu e julieta,  sorvete de massa,  torteleta de

frutas, brigadeiro, beijinho, gelatina, etc.
•Sucos (concentrados ou poupa); laranja, morango, limão, uva, caju,

maracujá;
•Mini pães: embalados individualmente (sem contato manual)
•Molhos para tempero:  sendo 1 tipo vinagrete e outro,  a cargo da

Contratada,  sendo  disponibilizados  também,  demais  temperos  como

azeite, vinagre, sal, molho de pimenta e outros;
•Farinhas:  deverá  ser  disponibilizada  em  recipiente  apropriado,

farinha de mandioca torrada fina.
•Todos os alimentos deverão ser preparados com gêneros de primeira

qualidade,  que  obrigatoriamente  atendam  no  minvlores

calóricos e proteicos necessários.
•A gramatura minima da composição da refeição servida

kg e deverá obedecer aos seguintes valores exemplific

(prefeitura 9dunicipaCcfe São Caetano cio Suí
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300 ml.Suco (concentrado ou polpa)

80 a 250 gr.doces,Sobremesa    (frutas
especificando o tipo)

50 gr.Pão  (embalado individualmente,  sem

contato manual)

80 a 120 gr.Ovos médios (2 unidades) ou legumes
e verduras cozidas.

130 gr.Salada de Legumes

90 gr.Salada de Folhas

120 gr.Bife a role

130 gr.Almôndegas e croquetes (carnes)

150 gr.Dobradinha

120 gr.Carne seca

110 a 120 gr.Bisteca suina

130 gr.Bisteca bovina

200 gr.Frango frito/assado

110 gr.Hambúrgueres

120 gr.Filé enroladinho

120 gr.Peixe Frito/assado

100 gr.Salsichas (2 unidades)

120 gr.Carne em cubo/picadinho

120 gr.Pernil Assado

120 gr.Carne Assada

120 gr.Bife de panela

250 gr.Feijoada (pertences)

130 gr.Carne Moída

110 gr.Sardinha

110 gr.Bife Grelhado

110 gr.Lingüiça

200 gr.
Feijão

450 gr.
Arroz

PESO/ VOLUME APÓS O PREPARO
GÊNERO

Contrato n 144/2019
Processo n 100.078/2018
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•  Todas as atividades relacionadas ao transporte deverão atender a
Portaria CV-5 de 09/04/2013 da Secretaria do Estado de Saúde e

legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA3.1.  O prazo de vigência da presente contratação será de até 60 (sessenta)

dias, podendo ser prorrogado até o limite legal.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.
4.1.As  despesas  com  a  execução  do  presente  onerarão  as  dotações
orçamentárias de n 02.08.01.08.122.0350.2.036.3.3.90.39.00; - VERBAS DO
TESOURO MUNICIPAL, previstas no projeto de Lei Orçamentária Anual de 2019,
e autorizadas pela Lei n 5.673/2019, e serão empenhadas em verba própria

no exercicio de 2019.
4.2.Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora a quinzena contados da
data em que for atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de
serviços. A atestação será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e
assinada pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de
Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta bancária da

Contratada, Banco do Brasil, agência n 3357-x, conta n 6462-9.

4.2.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda,
do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade
Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme
disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica
interrompido o prazo para o pagamento,  sendo iniciada a nova contagem

somente após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo  atraso  injustificado  na  liberação  do  pagamento,  a
Contratante poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01%
(um centésimo de percentual) , do valor a ser pago, por dia de atraso até

seu efetivo pagamento.
4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual.
4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário
para qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.

4.7.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA

dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos
federais e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ^a' a M' do
parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.7.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;,

4.7.3.Prova  da  regularidade  para  com o  Cadastro  de  Informa^i^o

Municipal - CADIN Municipal.

(prefeitura íMunicipafde São Caetano do Suí
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4.7.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão negativa de débitos tributários mobiliários expedida
pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Caetano do sul
OU  caso  a  empresa  não  seja  inscrita  no  Cadastro  de  Contribuintes
Mobiliários do Município de  São Caetano do Sul,  deverá apresentar
declaração, firmada por seu representante legal, sob as penas da lei, de
que  não  é  cadastrada  e  de  que  nada  deve  a  esta  Municipalidade
relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1.Fornecer todos os utensílios adequados à necessidade do serviço a

ser executado;
5.2.Controle qualitativo, quantitativo e de armazenamento dos gêneros e

produtos alimentícios e materiais de consumo (em recipientes vedados);

5.3.Providenciar a imediata substituição do produto fornecido, quando

for constatada irregularidade de qualquer natureza, ou que em seu uso não

atenda satisfatoriamente, sem qualquer ônus para a Contratante;

5.4.Todas as despesas com eventuais laudos de inspeção ou de análise dos

produtos empregados na elaboração dos alimentos,  quando se fizerem

necessários, e, com demais componentes dos custos de execução do objeto

da presente licitação;

5.5.Fornecer  mão-de-obra  operacional,  técnica  e  administrativa

qualificada e treinada,  em número suficiente para executar todas as

atividades  necessárias,   contemplando  fornecimento  de  uniformes  e

equipamentos de proteção individual (EPIs) de seus colaboradores.

5.6.A mão-de-obra deverá ser contratada em conformidade com a legislação

vigente,  sendo de  responsabilidade  da Contratada,  o pagamento  dos

salários, benefícios e recolhimento dos encargos, bem como, o pagamento

das eventuais verbas rescisórias em caso de demissão,  conforme acordo

sindical da categoria pertencente;

5.7.Inclui-se à prestação a Supervisão Técnica Nutricional;

5.8. As  refeições  deverão  apresentar  condições  higiênico-sanitárias

adequadas  ao consumo,  em atendimento as determinações da Vigilância

Sanitária, em especial quanto ao transporte, bem como deverá realizar a

manutenção e adequação predial em seu(s) refeitório(s).

5.9.Deverão ser disponibilizadas frotas próprias ou terceirizada,  em

condições de atender satisfatoriamente as entregas com utilização de

veículos  de  carga  com  carrocerias  fechadas  do  tipo  baú  e  deverá

apresentar cópia autenticada dos certificados de vistoria do/ v^ículos,

para transporte de alimentos, respeitando a Portaria CVS 5 da,, 09/;04/2013

(prefeitura ^MunicipaCde São Caetano do Suí
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e legislação vigente, bem como motoristas em quantidade suficiente para

suprir a demanda.
5.10.Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações constantes do

termo de referência e edital, na forma prevista na proposta naquilo que não o contrariar, dentro

dos prazos estabelecidos, sob pena de incorrer a Contratada nas sanções previstas no presente

termo.
5.11.Separar  diariamente as  amostras  da alimentação fornecida, em recipientes

esterilizados e mantidos lacrados e sob refrigeração, num prazo de 72 (setenta e duas) horas, para

eventuais análises laboratoriais.

5.12.Efetuar, mensalmente, controle bacteriológico/microbiológico da alimentação, ou a

qualquer  momento em casos  de suspeita de toxinfecções  alimentares,  a  critério da

Administração, durante a execução contratual, com despesas para a Contratada.

5.13.É da inteira responsabilidade da Contratada quaisquer atos que implique em

indenização em caso de acidente, ou danos a terceiros, envolvendo veículo da Contratada

utilizado no transporte das refeições e seus empregados.

5.14.Responsabilizar-se pela distribuição das refeições a população atingida pelos eventos

da natureza, disponibilizando o pessoal necessário.

5. 15. Compromete-se a se submeter às normas de segurança da Contratante, em especial

quando ao acesso às suas dependências.

5.16.Manter-se, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.17.Compromete-se a executar os serviços de acordo com o edital e na forma de sua

apresentação na proposta, os quais serão conferidos pela Contratante;

5.18.Todas as despesas decorrentes de seguros, tributos, correrão por conta exclusiva da

empresa Contratada.

CLÁUSULA SEXTA- QUANTIDADE6.1. A quantidade prevista será de até 200 refeições por dia, de dejejum

e dos Marmitex em cada periodo, observando-se que o quantitativo é

estimativo, uma vez que a demanda será reduzida dia a dia, conforme forem

sendo alocados os beneficiários, em casa de parentes, amigos ou ^Tqcação,

entretanto será informado previamente pelo Seais - Secretjar^a de

Assistência e Inclusão Social, o referido quantitativ

(prefeitura OvLunicvpalde São Caetano do Suí
Estado de São Paulo



7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da
parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento) , podendo a
Prefeitura a partir do 10 dia considerar rescindido o Contrato, sem

prejuízo das demais sanções cabíveis.
7.2.1.1. O prazo para pagamento das multas moratórias será de 3
(três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da

Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a

ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa
de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.5.Multa de 10%  (dez por cento),  por descumprimento de quaisquer das
obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens

acima, a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Além das  multas  acima,  a  Administração  poderá,  ainda,  impor  as

seguintes penalidades:
7.6.1.Advertência,•

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com o Município de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois

anos;

7.6.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la
falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das

multas previstas no Edital e demais cominações legais.
7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das

outras, quando cabíveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1, será a
Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,
concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.

87, 2 e 32 da Lei Federal n2 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela C

razão da7.2.  Poderão  ainda  ser  aplicadas  as  seguintes  sanções,  em

execução:

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:
7.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a
juízo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

Contrato n 144/2019
Processo n 100.078/2018
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CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO
9.1.0 gestor da presente contratação será o Sr. Yuri Thiago Torquato
Gonçalves,  indicado pelo Secretário Municipal de Assistência e Inclusão
Social,  nos  termos  do  Decreto Municipal n  11.093/2017  e da Lei  de
Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto do
presente certame, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as
providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  do  ajuste,  bem  como,
responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüente controle dos prazos
de inicio e término contratual, aditamentos e instauração de novo processo
de licitação,  caso  seja deliberado pela continuidade dos  serviços ou

fornecimento.
9.2.O Gestor responderá administrativamente,  civil e penalmente pelo
cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não
observância dos requisitos acima causando prejuízo à Administração ou

comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:
10.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do
presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que sej

Processo n 100.078/2018Contrato n 144/2019

indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura providenciará a
notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se
prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo

109, I, "f" da Lei Federal n^ 8.666/93.

7 .10.1. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas
será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A
critério da Administração, e sendo possível, o valor devido será
descontado da garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não
havendo prestação de garantia, o valor das multas será diretamente

descontado do crédito que porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido

será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito

da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da
LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o
art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras
penais e da sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a
Administração do Município de São Caetano do Sul.

7.14.O prazo para pagamento das multas será de 05  (cinco) dias úteis a
contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo
possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha
a receber da PMSCS. Não havendo pagamento,  o valor será inscrito como
divida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

(prefeitura íMunicipaCde São Caetano cCo Sut
Estado de São Paulo
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NOME:

RG.

CPF:

2)

ão S.A.Ap

lves

Daniel Ferra^^ iíi
' Secretário Municiai s f^

Daniel Fernan
Secretário Municipal de Assi

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas
a tudo presente e de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de

Lei e de Direito.

Contrato n 144/2019
Processo n 100.078/2018

(prefeitura 'Municipal de São Caetano do Suí
Estado de São Paulo




