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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO 027/2017

- PREGÃO PRESENCIAL - L1

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO A MEPI DISTRIBUIDORA LTDA - ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua da
Olinda, s/n, centro, ENTRE RIOS - BA, inscrito no CNPJ sob numero 14,126.981/0001-22, neste ato
representado pelo PREFEITO, o Sr ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, portador da carteira de
identidade de n° 01740545-99 - SSP-BA, CPF 261.542 265-00, doravante denominado CONTRATANTE e a

-

*

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
MEPI DISTRIBUIDORA LTDA
19.054 366/0001-71, com sede na Rua do Rosário, n° 33, Centro, Santo Amaro/BA, representada por JOSE
RAFAEL ROZENDO DE JESUS, brasileiro, portador do RG n° 15.651.112-65, SSP/BA, inscrito no CPF sob n°
068 615.385-58, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento,
segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal n’ 10 520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n“
1.794/04, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relaçao de fornecimentos entre os
contratantes acima mencionados, afim de que a empresa MEPI DISTRIBUIDORA LTDA - ME realize o
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS - BAHIA, conforme especificações do Anexo 01, deste Edital, conforme solicitados nos processos
administrativos n° 155/2017, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão
Presencial n° 027/2017

- A CONTRATADA obriga-se a

aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas
estabelecido,
os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de
condições e dentro do prazo contratual
(vinte
cento)
até 25%
e cinco por
do valor inicial atualizado do contrato, e a supressão resultante de acordo
as
celebrado entre
partes, na forma dos §§ 1. 0 e 2,° do art 65 da Lei 8.666/93.

1.2.

1.3. - Ficará a cargo do CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, carga,
descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.
1.4

- Segue anexa a este contrato a proposta de preços vencedora do certame.

CLÁUSULA SEGUNDA

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. - A CONTRATADA se obriga a:
a) O objeto deste contrato será entregue pela empresa contratada, para qualquer quantidade após
ordem de fornecimento da secretaria solicitante

b) Assegurar a boa qualidade do material:
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento
CONTRATANTE;
da
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio
consentimento da CONTRATANTE;

f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

com as obrigações por ele

h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação;

i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

PARÁGRAFO ÚNICO - Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos
decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos
os demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. - 0 CONTRATANTE se obriga a;
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA,
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente

voltará a fluir após a apresentação da novas

faturas corretas,

*

d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste
Contrato;

e) Declarar os materiais efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1. - O valor do presente contrato é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), constante da proposta
integrante da licitação, referente ao Lote 01 deste certame, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como
preço justo e suficiente para o fornecimento, objeto deste instrumento

4.2.

- Os

pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias. após a protocolização da Nota

Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.

-

4.3.
Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do
cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de
posse, em plena vigência, da CND de INSS, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade
com as fazendas estadual, federal e municipal, sob pena de não pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas,
no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
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necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da
fatura, devidamente corrigida

-

PARÁGRAFO SEGUNDO Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. sem
que isso gere direito a reajuste de preço.
4.4. - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e
autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia.

ser publicado em órgão de imprensa oficial.
4.5. - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão
efetuados e calculados de acordo com as disposições especificas vigentes, editadas pelo Governo Federal.

4>

-

4.6.
Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da
proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
4.7. - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.

CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

5.1. - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no
todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir da data de sua
publicação no Diário Oficial, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57
da Lei 8 666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA

- ALOCACÃO DE RECURSOS

7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentaria:

r

Projeto atividade
2 049

Elemento da despesa
33.9030

Fonte de recurso
02/42

Projeto atividade
2.051

Elemento da despesa

Fonte de recurso

Projeto atividade

Elemento da despesa
33 90.30

2.112

33.90.30

14

Fonte de recurso
02/14

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o
devido processo legal, e sem que assista á contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
(
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b) Atraso no cumprimento das "ordens de fornecimentos”;

c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;

d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou

decretadas:
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita
autorização do contratante

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada
terá direito, apenas, ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente prestados e aceitos.
Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
PARÁGRAFO SEGUNDO
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos
casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n,° 8.666/93, alterada pela lei n,° 8 883/94.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES
9.1. - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados á execução do presente contrato, bem como qualquer dano
causado á CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação
de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as
despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuizos
decorrentes de paralisações na execução do, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que
haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à
CONTRATANTE no prazo de atè 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE

-

PARÁGRAFO TERCEIRO Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega
do objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer
tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada.
tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à

CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas
obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuizo de sanções civis e
criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja

concorrido
b)

Multas de até:

MM
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b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até
o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de s, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30
(trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse editai e do
contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
público e da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de ENTRE RIOS pelo periodo máximo de 5
(cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7o da Lei nD 10.520/2002.

t

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. T da Lei n°

10.520/2002
f) 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 perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior

g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de
preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alinea “b” poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas
ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou. ainda, cobradas judicialmente, a critério da

Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS.

*

j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto
não ressarcir os danos causados á Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida,
sem prejuízo de outras penalidades.

10.2. - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública será de competência do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS, as demais penalidades serão de
competência do(s) Secretário(s) solicitantes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E VINCULACÃO
11.1. - O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial no prazo máximo de vinte
(20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.

11.2. - Este contrato fica vinculado no seu todo e, príncipalmente, nos casos omissos, a Lei n°
10.520/02, subsidiada a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Pregão

Presencial n° 027/2017.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. - As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ENTRE
RIOS, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus
herdeiros e sucessores, a qualquer titulo.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de iguais teor e
forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

ENTRE RIOS/BA, 29 de junho de 201 7.
r

ELI;

t

fwiuudlM

ERtNANDES RODRIGUES SÍMOES
PREFEITO/ CONTRATANTE

'

J
J

TESTEMUNHA 1: ,
CPF:

TESTEMUNHA 2,
CPF:

(ili) S ;S. y $ -74

t

MWÁ

IVT L

rk

iPI DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CONTRATADA

Diário Oficial da União - seção

tie 201 7

N° 147. quarta- (eirti, 2 de

fonir.iU. dc n" 14 jniM.j, JUXll DA l>l- HftllD Df: AftRP.l I- MtJ
m<crito sohrc >> UNPb 00.2' >* 'He D'HII-IO. cj'c nbic'o c a c*wsrniresi rmn) jxesÿifTo de .SC:Ví;íVS Parvos ,1 hfspeáiyícin nos Distritos IV Suh.suniu. Curai IV- S.uiipe e mi Sole Ji>
Mu’uipio dc ]:nUi7 Rios -HA para .scitirinres e conculkifes qucindo
cm cscrcitio tit's $ua> l'uj)s'6c> UCMJJ kvalidadcs. Vj;Jei RS 34.380.ui).
Viireikia tie Ol (HOOl 7 a Ol.yo.20!?. f"lrt: F<i u s. 01 lie Junku tk
20 Í 7.
I.'.HIIKIM dv n“ 14 20t7-[ JO\*T\R MACHADO IMIS SANTOS
Ml-:, IIUATUI* sobn o VNP.': 2ft “7J 534 (100.-29. inju ubicio c coilImliiçJsi IU; aiipico par:: prcs;ação <1%; screens relativos a hespaJç Suhaumo, l\nio dc S.»v.:(K
IU Sede do
,:Dgcni not
Murn,-ipin iir r.-.nv Rios -HA juiii XCIMJIICL*» i- n»ntuhurt's niunc.i»

tra'aciin tie

V

JuJ)i,-njN lit!».» localidade* VSIHJ R$ 22.(iSl),00.

ini ctereicii* ii:is

viyOjwia tk 01.<16.20 1 v a 0I irtO.i!?. hr.nv Rio?. 01

?IH?.

tic

hruhu ik

iVmt.Mii* .it- n" 14 3IH7-U, HOILL CllRl Al. DA Cl IDADL LTD A
mscfilo tobfc <ÿ CNPf 07 26.Vll06.-fM)0l-()'J, a.jo objeto é coot|JUÿC!Tr>
Ok sustos jJahvui a IjospuJayuti hoi
cc impiis;! p;u.<
IMÿTIIKI*. re SumiiiTiA, Porto de Siiir.pe cm Secc do Município rie

Ennr Ru>» -BA

f»ai;i

'*ei'útui«s e ii>nsullc:e>i

tiuunJo

eir

et<ick'it>

Jj> stins fiovV> nestfts loiaLilades. Vuloi R| 7?.5lill.,lKl. Yijwnaii de
0| HCÍ2ÍII7 a 0|.06 201$ ilciiro Hniv 01 dc Junho tic 2i>l?
Conrniio rlc if 41-201 1. LACiUAK SfcOUlAM'A RRJVADA LIDA
EPP inscrito Mibrr o CNPJ: H.).?60.0f7.iKH.)l-Q7, aiio ohieln é con*x»t:.(a-ri » ih‘ cinpics,i par# «1 pr«'.\taÿii> do wniLOi i-i»n: tinriM.ÿ-i.ik'mr
coKipkio ik inàii J,' i>his c nwu’ijais. dc jÿiouicoçAo dos ccmitónos
df> munklpio do linlro Rios DA. Valor 144A62.>0 . Viÿncia do
14.116.2'll 7 q l4.li6.Xll?. Kn:rc Rigv 14 do Junho Jr 7(H7
Cnnrft.r.Kk .V 2ÿ 2DI7. DI RNf RIOS V|[)RACAltlA LTDA • ME
inÿL'iilc- xubre O CNPJ- di. 7Ò4.565-IKXU-2S. d.|(i nbielo r oonlnilaÿao
JS mclahCilS. p|tr<i <1ltic JTTiprcxa pala o lomoclircnin do cyj

-

.......
.......

\fiiAS SCCiM&rias lio município. Vjior «i I6M46.49. \'içéuciu ik
.4.IMÍ.2HI7 J I4.<I6.2íJ|Ií DI:K Rinv 14 do Junlio Jr 2<>P.
.V V» 2<H7. S1DNI-V B1-/KRRA TORRES ME r.-soino
sobro o L'MN: Ub.ilw5.lfT5 d0id-?7. t-.'o objdo c Li>olrjlJwjo do
wnurcss. PAra i »n* JI»C:: io o ,1s'0i>i>yiM tU> cspqiÿ unde «crã ica¬
ll /iiJa os lr straw juniiuw ::J Í idjde do EIIUO kins, rue i ncali/odo

do 12 A 25 Jr junho Jr X>l T. jwlu aJmmA(;qu>i* mviiioipsil Jr Ent:r
Rios - HA \dkw JÍS «voOH.OO. Vinono u» tk J2.Ú6.2M7 a 12.0S.20J7
bnttv KHM. 12 Jo J jjkho tk- 2017 ’
(Vnloui Jc o' 35 2o ", Í6 HJltLT("TT7AT)F
EVENTOS AllTTSmios 1 EDA Ml- IMOIIH xnliar <'V|»r <10661 115 1K1IH.4H, ayo
fbií:o e a opnkafaoãu do
no naino de enÿenh.»ria paia presiacão tio corvivos do I«K;K-''. tr.imlaijoi nr Jcstnum nooin. oslmtiini inola’ica parti oiMiirmo -açãn dc*. rçsrrjiÿ *lu.«vosi Sanin Aninnio c
JDMI qur sná iridioadu ut» Ji,ts 10. 22. 23, 24 r ZS-'OhÿfH?. munifipio re J:nUc Rios - 0A. Vulur RS I4HA9X.OU. ViLxiH'iu clc
iiR.ilti.2ni7 a 0».08.20|f. Eturo ftjnu. OS do Junbo Jo 2017.
fonnaro do n' 72 7017, Cl FRfSTOK SANTikS f>F ANTIRADF ME
uUicnlc Mj'bre o fVPJ N" S5b. 2 47..165-61. £uji> Qbjelo i CPlUfatus’iiP
r.L- rmpi i-sn pum lorneomicnUi tie |->ev;Ui iiuluintit'.vas pan* rraruUenouo
noy tcJcÿus do d-i\or>.i6 >oc:vivi4s do .nutucipif dc En'rc Rm$ - [ÍA.
Valor K$ ri).7 -r6,M. Vii;Õrioij do 06.06 20r £1 06.12.201 /. linlw
liips, r*c, jr Jimiu> do
7
Contraiu J? n- J 1-20 1 7. PALMAS LIZ COMERCIO DC MATE¬
RIAIS Kl.r-.ntEO* I.TJ3A inserik> nohro si l NPJ N' IUs.04) I .NJfr.'lJlHH 91. Aijo ub. oto c otuiirauÿào do oinprcsj pm it » fomct ituomo Jo
maTrn.il dr’rico para scuctan* Jr ohrjs, iu mimic ipio dr Eninr Rios
- BA. Valor RE 7h 49 1.S4 \«e-cw ile 06 20 1 7 f)h 12.2017
t-nlre Rn*. Ox do Junl».* dc 2017.
Cntlr.ito do ri- I9.’2<H7-L 1, VILLAS COMERÇLAL EIRBL1 ME m*tnlii suhre o (XPI N£ 2l.7Ji(vK>K tK.'jl-Ol, oujo ol»jcU* è LuntraLivãn
òe empresa prrú t* idintcimcnto do rÿ.-.tot jl dr cxpcJ«cnk. «jidârioo.
pcdaÿóiii.n e urciiÿilios JKJIJ oo?inlu piru Jiÿ•eÿ<as «oretanas do
njurjoipit' do EJU:C Rios * BA Vjk.r RS ’37..«W.iX> Vjÿnda tk
.6.06.20 J7 6 loÿZiilF. EllTO Rios. 16 dc limbo 4c 2<>J7.
C mitratodc iT Ik 20 17, J. CD VAN DA SILVA CAMPOS ME. Liscnto
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Ion* ft ecuprem: LLI.IKOUGHJ COMLRC lD M. 11 1 'MINARÃO f.
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SKRVIUOS nr)A.
rcij-.sj. Li’)TE 02 JH> I;I!<J: total Je Ri .VJ.UflO.WJ CIUIIH c ::n' c mil
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ohnJ.LH nil ondcrecLi scimu rcfL-mit-iado on nolo i-miu!: ktc.uoiJiiit-

t

PREFEITURA MLTMIC 1PAI. OF. ICIAPDRA
AMM> Dt C REDF!\< UMENTO V 4/2111*

uv.-ji

c crificailti no aidcrcÿ.i cklrôv.iLO http: isTvtf.in/ÿhríniÿilMJtUiL-Jiliiil,
pelo ftiJijM lx«li:iH70!«i211ill Sv

Lsi;

o

-

oujo

ob.ic -t> ó ciinlraUi,-*!«' i|o empre.s:: para n rtxiiLrimer.lo da cosias h:ta.oCoíiidJtlcS da pifllhvãu cAioHO dz LIILTC
•<ioa>. pftia íilcruLi
RIOS-HX. Valor US lU.WWO Viyincw dc 01 U6.201T a 01.ii6.7LU8.
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Conimio etc n° 7 2/7 01”. EDSON SUVA DA CRL'Z, in$ciitt> >oare o
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