
J  \0< M  '-*fZ ESTADO DE MATO GROSSO  DO SUL 
PR EFE ITU R A  M U N IC IPA L  DE A Q U ID A U A N A  

Secretaria Municipal de Finanças 
Núcleo de Licitações e Contratos

Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova 
Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000

Processo Adm inistrativo n° 40/2020. 
Pregão Presencial n° 12/2020.

CONTRATO N.° 20/2021
Contrato para AQUISIÇÃO  FUTURA DE 
FRALDAS PARA ATENDER PACIENTES 
CADASTRADOS NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA E NO SERVIÇO  DE 
ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. Que entre 
si celebram  a Prefeitura Municipal de 
Aqu idauana -  MS e a C.L.R. Com ércio de 
Produtos de H igiene e Lim peza, 
Saneante, Gênero Alim entício  e Médico 
Hospitalar Eireli - EPP.

O Municíp io de Aquidauana - MS, pessoa ju ríd ica  de d ire ito  público interno, com sede na 
Rua Luiz da Costa Gomes, n° 711, V ila Cidade Nova, Aqu idauana - MS, inscrito  no 
CNPJ/MF sob o n° 03 .452 .299/0001-03 , neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
o Sr. Odilon Ferraz Alves Ribeiro, brasile iro , casado, pecuarista, portador da C l sob o 
RG n° 000 .743 .389 SSP/M S e inscrito  no CPF/MF n° 609 .079 .321-34 , e pela Secretária 
Municipal de Saúde e Saneam ento, Gestora do Contrato, Sra. C láudia Franco Fernandes 
Souza, brasile ira , casada, portadora da sob o n° 099901123-2  MDEB/MS inscrita no CPF 
sob o n.° 638 .720 .131-49 , doravante denom inada Contratante e a em presa C.L.R. 
Com ércio de Produtos de Higiene e Lim peza, Saneante, Gênero Alim entício e 
Médico H ospitalar Eireli - EPP, inscrita sob o CNPJ n°18. 493 .600/0001-02 , 
estabe lecida na Avenida Joaquim  Manoel de Carva lho, n.° 250, V ila Quito, telefone: (67) 
3028-4226, em Cam po G rande/M S, CEP 79200-000 , doravante denom inada 
CONTRATADA, representada pelo Senhor Edson Barbosa Viana, portador do CPF 
966 .245 .401-25 , doravante denom inada CONTRATADA, reso lvem  ce lebrar o presente 
CONTRATO, m ediante as seguintes c láusu las e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DOS FUNDAM ENTOS LEGAIS
1.1 O presente contrato fundam enta-se:

a) No Edital e Anexo do Pregão Presencia l n°12/2020, na Lei Federal n. 10 .520/2002 e 
subs id ia riam ente  na Lei Federal n. 8 .666/93, suas alterações e pela Lei Com p lem entar 
n°. 123, de 14 de dezem bro de 2006.

b) Nos te rm os propostos pela CONTRATADA que, sim u ltaneam ente constem  no processo 
adm in istra tivo  n.° 40/2020;

c) Nos prece itos do D ire ito Público;

d) Sup le tivam ente , nos princíp ios da Teoria Geral dos Contratos e nas d isposições do 
D ire ito  Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA -  DO OBJETO
2.1 - Constitu i o objeto a Aqu isição de fra ldas descartáve is, para atender a Secretaria 
m unicipal de Saúde e Saneam ento. De acordo com as quantidades e especificações 
constantes no Edital e seus anexos, parte integrante do presente contrato.
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CLÁUSULA TERCEIRA -  DA ESPECIFICAÇÃO
3.1 -  Os itens contratados bem como seus va lores constam  na p lan ilha abaixo:

Item Especificação Unidade Quantidade
Valor em Real (R$)
Unitário Total

2 Fralda In fantil-tam anho P- 
Fralda descartável in fantil, 
un issex de boa qualidade 
m arca-BABY.

UN 20.000 0,33 6.600,00

3 Fralda In fantil-tam anho M- 
Fralda descartável infantil, 
un issex de boa qualidade 
marca BABY.

UN 28.900 0,41 11.849,00

4 Fralda In fantil-tam anho G- 
Fralda descartável infantil, 
un issex de boa qualidade 
marca BABY.

UN 27.550 0,45 12.397,50

5 Fralda In fantil-tam anho XG- 
Fralda descartável in fantil, 
un issex de boa qualidade 
marca BABY.

UN 14.400 0,45 6.480 ,00

8 Fralda Geriátrica-Tam anho 
M -  Fralda descartável 
adulto de form ato 
anatôm ico, indicado para 
casos de incontinência 
intensa .Marca -M AXI 
CONFORT.

UN 25.100 1,20 30.120,00

Valor Total R$ 67.446,50

CLÁUSULA QUARTA -  DO PREÇO E DO REAJUSTE
4.1 O va lo r tota l do presente contrato  é de R$ 67.446,50 (sessenta e sete mil e 
quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

4.2 Nos preços apresentados pela CONTRATADA estão inclu ídas todas as despesas, 
produtos necessários para execução do objeto bem como serv iços de entrega, im postos, 
taxas e dem ais encargos necessários, podendo ser reajustado apenas nas h ipóteses 
prev istas na leg islação v igente a cada doze meses pela variação  do ÍGP-M ( índ ice  Geral 
de Preços do Mercado) do período.

CLÁUSULA QUINTA -  DO ATENDIM ENTO, DO PAGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO  
ORÇAM ENTÁRIA.
5.1 A entrega e/ou a prestação do serv iço deverá ser feita conform e previsto no 
edital, em dia útil, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, em local a ser defin ido 
pelo M unicíp io, dentro do perím etro urbano de Aqu idauana/M S, após so lic itação  efetuada 
pela Secretaria  responsável a qual em itirá a devida autorização de fo rnecim ento/ordem  
de serv iço  podendo se r entregue pessoalm ente ou enviada ao e-m a il in form ado na 
proposta, onde o prazo para entrega e/ou in ício da prestação do serv iço  com eçará a 
contar no prim eiro  dia útil após o envio do e-m ail.

5.1.1 - A lic itan te Contratada obriga-se a fornecer os itens contratados, conform e o 
quantita tivo  e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsab ilidade
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a substitu ição/refazim ento, em até 05 (cinco) d ias daqueles que não estejam  em 
conform idade com as referidas especificações.

5.2 -  O pagam ento será fe ito conform e prev isto no edital e seus anexos da seguinte 
forma em até 30 dias após a em issão da Nota Fiscal -  atestada pelo fiscal de contrato.

5.2.1 - As despesas correrão por conta da(s) classificação (ões) o rçam entária (s) abaixo:

Órqão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E SANEAMENTO
Unidade: 19.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
Funcional: 10.301.0208 Atenção Básica
Projeto/Atividade: 2.083 Manutenção e Operacionalização dos Programas da 

Atenção Básica
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0014

(0014)
Material de Consumo

Códiqo Reduzido: 000075

5.3 - As em presas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, jun tam ente  
com a nota fisca l/fatu ra , a declaração prevista no art. 4.° da Instrução Norm ativa n.° 
1.234 - RFB, de 11 de jane iro  de 2012, assinada por seus representantes legais, em duas 
v ias.

5.4 - Caso a em presa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o va lo r dos tributos 
federa is será descontado na fonte, conform e Instrução Norm ativa n.° 1.234 - RFB, de 11 
de jane iro  de 2012, e Resolução n.° 88/2018, do TCE-MS.

5.5 - A CONTRATANTE só pagará à CONTRATADA o va lo r correspondente ao va lo r 
e fetivam ente autorizado e realizado no período.

5.6 -  A CONTRATANTE, reserva-se o d ire ito  de recusar o pagam ento se, no ato da 
atestação, fo r observado que os itens oferecidos não estão de acordo com as 
especificações apresentadas e aceitas, ap licando-se ainda as penalidades cabíve is.

5.7 - O pagam ento poderá ser suspenso em caso de com provação de dano por culpa da 
CONTRATATDA, até que a situação seja reso lvida, ou que a CONTRATANTE seja 
ressarcida dos pre ju ízos causada.

5.8 - Os pagam entos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida 
no art. 5o da Lei n° 8.666/93.

5.9 - A nota fiscal e/ou docum ento equ iva lente que for apresentado com erro será 
devo lv ido à CONTRATADA, para retificação e reapresentação, acrescen tando-se, no prazo 
fixado no item  5.1, os dias que se passarem  entre a data de devo lução e a de 
reapresentação.

5.10 Para faze r ju s  ao Pagamento, a CONTRATADA deverá encam inhar a nota fiscal e/ou 
docum ento equ iva lente  para pagam ento acom panhada de toda docum entação prevista 
na Resolução n°88 de 03 de outubro de 2018 do TCE-MS, bem com o do re latório 
dev idam ente atestado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, a fim  de com provar a sua 
regularidade.

5.11 - Nenhum pagam ento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liqu idação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em v irtude  de penalidade 
ou inad im plência, sem que isso gere dire ito a reajustam ento de preços.
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5.12 - A CONTRATANTE poderá deduzir do m ontante a pagar os va lo res correspondentes 
a m u ltas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos term os do Edital.

5.13 - Nos casos de eventua is atrasos de pagam ento, desde que à CONTRATADA não 
tenha concorrido de algum a forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
com pensação financeira devida pela CONTRATANTE, com base no IPCA.

CLÁSULA SEXTA- DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Executar o objeto do Edital e fornecer os itens/prestando os serv iços em 
conform idade com o Edital e seus anexos, parte integrante do presente contrato;

6.2 - Fica a vencedora do certam e lic itatório  obrigada a substitu ir o item  que estive r em 
desacordo com as especificações propostas e recusadas por ju sto  m otivo pelo 
encarregado do recebim ento.

6.3 - Ace itar, nas m esm as condições contratua is, os acrésc im os ou supressões efetuadas 
até o lim ite de 25% (vinte e cinco por cento) do va lo r in icial do contrato.

6.4 - G a ran tir a qualidade do item fornecido, prestando as necessárias in form ações 
quando so lic itadas, e assegurando a sua substitu ição/refazim ento  no m áxim o em 24 
(v inte e quatro) horas, se for constatada algum a falha.

6.5 - Responsab iliza r-se  pelos danos causados a contratante ou terce iros decorrentes de 
sua culpa ou dolo, na execução do contrato.

6.6 - Manter durante toda a execução do contrato, em com patib ilidade com as 
obrigações assum idas, todas as condições de habilitação e qualificação exig idas na 
licitação.

CLÁUSULA SÉTIM A - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7. O contratante obriga-se a:
a) Em itir a requ isição ou pedido de fornecim ento, assinada pela autoridade com petente.

b) Efetuar pagam ento a contratada de acordo com o estabe lecido em contrato  e seus 
anexos, bem como em conform idade com a Resolução do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato G rosso do Sul n° 88/2018;

c) F isca liza r o fiel cum prim ento do objeto contratado por meio do Fiscal e do Gestor do 
Contrato.

a) Dem ais obrigações constantes no edital de Pregão Presencia l n° 12/2020 e seus 
anexos.

CLÁUSULA O ITA V A - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COM ERCIAIS E FISCAIS DA 
CONTRATADA.
8.1 À CONTRATADA caberá assum ir a responsab ilidade por todos os encargos 
prev idenc iários e obrigações socia is prev istos na leg islação socia l e traba lh ista  em vigor, 
obrigando-se a sa ldá-los na época própria, vez que seus em pregados não m anterão 
nenhum víncu lo  em pregatíc io  com o CONTRATANTE.

8.2 Deverá a CONTRATADA assum ir a responsab ilidade por todas as prov idências e 
obrigações estabe lecidas na leg islação específica de acidentes de traba lho , quando, em 
ocorrência da espécie, forem v ítim as os seus em pregados durante a execução do
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contrato ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura 
Municipal de Aquidauana -  MS.

8.3 Todos os encargos de uma possível dem anda traba lh ista, civ il ou penal, re lacionadas 
à execução do contrato, o rig inariam ente ou v incu lada por prevenção, conexão ou 
contingência são de responsab ilidade da CONTRATADA.

8.4 A inad im plência da CONTRATADA, com referência aos encargos e lencados ac im a, não 
transfere  a responsab ilidade por seu pagam ento à Adm in istração do CONTRATANTE, nem 
poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressam ente  a qualquer v íncu lo de so lidariedade, ativa ou passiva, com o 
CONTRATANTE.

8.5. Dem ais obrigações constantes no edital de Pregão Presencia l n° 12/2020 e seus 
anexos.

CLÁUSULA NONA -  DO ACOM PANHAM ENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1 A execução do Contrato será acom panhada e fisca lizada pela Adm in istração Municipal 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneam ento, a qual delegará o serv idor 
para exercer a função de Fiscal do Contrato;

9.2 A fisca lização será exercida no in teresse da Adm in istração e não exclu i nem reduz a 
responsab ilidade da CONTRATADA, inclusive perante terce iros, por quaisquer 
irregu laridades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsab ilidade do Poder Público 
ou de seus gestores.

9.3 A CONTRATANTE se reserva o d ire ito  de re je ita r no todo ou em parte o objeto, se em 
desacordo com os term os do presente instrum ento  e/ou do Edital (e anexos).

9.4 Q uaisquer ex igências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão 
ser prontam ente atendidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA D ÉCIM A- DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES
10.1 O Contrato  terá v igência de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura até 
17/02/2022, podendo ser prorrogado, acresc ido e/ou suprim ido (até 25% ), nos term os 
da Lei n.° 8 .666/93 , tendo início e vencim ento em dia de exped iente, devendo exc lu ir o 
prim eiro e in c lu ir o último.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DAS PENALIDADES
11.1 A CONTRATADA ficará su je ita às sanções adm in istra tivas p rev istas na Lei n.° 
8 .666/93 e suas a lterações, na Lei n.° 10 .520/2002 e no Edital (e anexos) do Pregão que 
orig inou o presente contrato, ressa lvado o disposto no §2° do art. 87 da Lei n.° 
8 .666/93, a ser aplicada pela autoridade com petente da Prefe itura Municipal de 
Aqu idauana - MS, conform e a gravidade do caso, assegurado o d ire ito  a am pla defesa, 
sem pre ju ízo  do ressarcim ento dos danos ou preju ízos porventura causados à 
Adm in istração e das cab íve is com inações legais.
11.2 Pela inadim plência total ou parcial do objeto deste Contrato , o CONTRATANTE 
poderá ap lica r à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida am pla e prévia defesa 
em processo adm in istrativo:
a) advertência  por escrito;

b) m ulta de 20% (vinte por cento) sobre o va lo r total do contrato em caso de 
descum prim ento total ou parcial das obrigações d ispostas no presente contrato  ou no 
Edital (e anexos) que o orig inou;
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c) multa de 0,5%  (meio por cento) sobre o va lo r total do pedido, por cada dia de atraso 
in justificado no cum prim ento dos prazos de entrega/prestação dos serv iços previstos;

d) suspensão tem porária de partic ipação em licitação e im pedim ento de contra tar com a 
Prefeitura Municipal de Aquidauana -  MS, por prazo não superio r a 2 (dois) anos;

e) im pedim ento de lic itar e contra tar com a União, Estados, D istrito  Federal ou nos 
s is tem as de cadastram ento de fornecedores, pelo prazo m áxim o de 5 (cinco) anos, nos 
term os do art. 7o da Lei 10 .520/2002.

f) declaração de in idoneidade para lic itar ou contratar com a Adm in istração  Pública 
enquanto perdurarem  os m otivos determ inan tes da punição ou até que seja prom ovida a 
reab ilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos term os do art. 
87, IV, da Lei n° 8 .666/1993.

11.3 Se o m otivo do descum prim ento ocorrer por com provado im pedim ento ou 
reconhecida força maior, devidam ente justificado  e aceito pela Adm in istração  da 
Prefeitura Municipal de Aquidauana -  MS, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
m encionadas.

11.4 As sanções estabe lecidas nos itens 11.2.a, 11.2.d, 11 .2 .e e 11 .2 .f poderão ser 
ap licadas à CONTRATADA juntam ente  com aquelas prev istas nos itens 11 .2 .b, 
descontando-se esses va lores dos pagam entos a serem  efetuados à CONTRATADA.

11.5 As situações ensejadoras de penalidades serão prev iam ente ana lisadas pelo gestor 
do contrato, que deverá in form ar deta lhadam ente o fato ocorrido e o(s) eventual (is) 
pre ju ízo(s) sofrido(s) pela Adm in istração, observado o devido contrad itório .

11.6 Da ap licação das penalidades prev istas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a partir da data da intim ação.

11.7 Os atos adm in istra tivos de ap licação das sanções serão publicados resum idam ente 
no D iário Oficial E letrônico do Município de Aqu idauana -  MS.

11.8 Se a CONTRATADA não reco lher o va lo r da multa que porventura lhe for ap licada 
até a data do vencim ento prevista para pagam ento do Docum ento de Arrecadação 
Municipa l, o m esm o será autom aticam ente descontado da nota fiscal que v ie r a fazer ju s. 
Em caso de inexistência ou insufic iência de crédito da CONTRATADA, o va lo r devido ou a 
d iferença ainda não paga será objeto de inscrição na D ívida Ativa do m unic íp io  e cobrado 
com base na Lei n.° 6 .830/80, sem preju ízo  da correção m onetária pelo ap lica r-se-á o 
índice IPCA (IBGE), ou outro índice que porventura venha a substitu í-lo .

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA RESCISÃO
12.1 O inad im plem ento das c láusu las e condições estabe lecidas neste Contrato , por parte 
da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o d ire ito  de dá-lo  por rescindido, 
m ediante notificação através de ofício entregue d iretam ente ou por v ia postal, com prova 
de receb im ento, independentem ente de qua lquer in terpe lação jud ic ia l, sem preju ízo do 
d isposto na C láusu la Décima Primeira (Das Penalidades).

12.2 Caberá rescisão adm in istra tiva , independentem ente de qua lquer processo jud ic ia l 
ou extra jud ic ia l, quando:
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a) constar de re latório firm ado pelo serv idor delegado para acom panham ento e 
fisca lização deste Contrato a com provação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente 
ao descum prim ento das obrigações ajustadas;

b) ocorrer atraso in justificado, a ju ízo  do CONTRATANTE, na execução do contrato;

c) houver subcontratação total ou parcia l do objeto deste Contrato , associação da 
CONTRATADA com outrem , cessão ou transferência total ou parcia l, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente instrum ento;

d) ocorrerem  razões de re levante interesse e am plo conhecim ento público, justificadas e 
determ inadas pelo CONTRATANTE;

e) ocorre r caso fortu ito ou força maior, regularm ente com provados, im ped itivos da 
execução deste Contrato;

f) houver ausência dos pressupostos e condições exig idas na licitação;

g) ocorrer fa lência , d isso lução e/ou liqu idação da CONTRATADA;

h) for u tilizado este contrato para qua lquer operação financeira , sem  prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE;

i) ocorrerem  as dem ais h ipóteses de rescisão prev istas na Lei n.° 8 .666/93;

12.3 Pode ocorrer rescisão am igáve l, por acordo entre as partes, reduzida a term o, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja 
dev idam ente justificada.

12.4 A rescisão am igável será precedida de autorização escrita e fundam entada da 
autoridade com petente.

12.5 Os casos de rescisão contratual serão form alm ente m otivados nos autos do 
processo, assegurado o contrad itório  e a am pla defesa.

12.6 A rescisão jud ic ia l ocorrerá nos term os da legislação pertinente à espécie.

12.7 Os atos adm in istra tivos de rescisão contratual serão publicados resum idam ente no 
D iário Oficial E letrônico do Municíp io de Aquidauana -  MS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DAS PRERROGATIVAS
13.1 A CONTRATADA reconhece os d ire itos do CONTRATANTE re la tivos ao presente 
Contrato  e tam bém  os abaixo elencados:

a) m od ificar o contrato  un ilatera lm ente, para m elhor adequação às fina lidades do 
interesse público;

b) ex tingu ir o contrato un ilatera lm ente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 
da Lei n.° 8 .666/93;

c) ap lica r as sanções m otivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA SUJEIÇÃO DAS PARTES
14.1 A aquis ição ora contratada obedecerá ao estipu lado neste instrum ento, bem como 
às d isposições da Lei n.° 8 .666/93, à leg islação com plem entar, às c láusu las deste 
Contrato  e aos docum entos ad iante enum erados, que, independentem ente de 
transcrição, fazem  parte in tegrante e com plem entar deste Contrato, no que não o 
contrariem :

a) Edital e anexo do Pregão Presencial n.°12/2020;

b) Proposta da CONTRATADA, com os docum entos que a in tegram , constante no 
Processo Adm in istra tivo  n.° 40/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DO FORO
15.1 Para d irim ir as questões oriundas do presente Contrato, será com petente o foro da 
Com arca de Aqu idauana -  MS.
E, como prova de haverem  ajustado e contratado entre si, depois de lido e achado 
conform e, é ce lebrado o presente Contrato  pelas partes, dele sendo extra ídas 3 (três) 
cóp ias de igual teor e form a, necessárias para a sua publicação e execução.

Aquidauana -  MS, 18 de fevere iro  de 2021.

J.SUt-iaAlm
Cláudia Fra|u õ Fernandes Souza

Gestora do Contrato

Testem unhas:

£■  -
Ursula Coelho de Barros 
CPF: 923 .687 .191-72
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Ato de Delegação do Fiscal do Contrato n° 20/2021

A Secretária  Municipal de Saúde e Saneam ento do m unic íp io  de Aqu idauana/M S 
responsáve l pela gestão e acom panham ento da execução do Contrato n° 19/2021, no 
uso de suas atribu ições legais e a fim  de atender o d isposto no Art. 67 da Lei n° 
8 .666/93 e am parado pelo Art. 90 da Lei Com plem entar Municipal n° 11/2009, vem  por 
meio de esta resolução de legar a serv idora Ursula Coelho de Barros, CPF n° 
923 .687 .191 -72  para exercer a função de Fiscal do referido contrato.

Aqu idauana/M S 18 de fevere iro  de 2021.

Cláud ia Françg :ernandes Souza
Gestora ao Contrato

Ciente:

íAySuXeV C • 5  CQcuQj
Ursula Coelho de Barros 
Fiscal do Contrato


