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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
comissAo permanente de licitaçAo

CONTRATO K*: 339/2020
PBZCfiO ELETRÔNICO N° 009/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI C£I£BRAM A
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SWTA RITA E TARSEI TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

EIRELI. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CWIOiUS
DISCRIMINADO HSBTS INSTRUMENTO HA FORMA ABAIXO:

*  lAinicipal da Santa Rita, por interaédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, aob o CNPJ n"
O0.694.222/OOO1-S3, situado a A*. Sovscnsdoc FlAvlo Ribalco Coutinho, s/n, Cantro. Santa Rita -
ra, r«pr»8*nt«do p«lo Sxe8l«Ati««lBD tecsetârlo HunlcipaX <!• 8»úde, © Sonhor LUCZAND CORMZA
CARNEIRO inscrito no CRF/KT sob o n.* 339,000.471-72, dsxBvants danoainsdo CCMTRATAWTE. a do
outro lado TARCBT TECHOLOCtA E IKirORKaTICA ElRBtl, CNPJ n* 22.603.637/0001-05, situado na Rua R

~ SALA 07 - UNIÃO - BELO H0R18ONTE/MO - CEP 31.170-610, dosavanta alaplosnanW
CWTRATADO, decidirasi as partaa contaotantas assinar o prassnta contrato, o qual sa ragarà palas
cIsusuIm e condlçdes seguintes:

CLÁUSULA PRIMBIRA - DOS FUNDAMENTOS DO COITRATO:
1.1 Esta contrato dseoxra da lieitaçâo oodalldade Praq&o Elatrúnico n" 009/3030, proceaanda

nos tarsos da Loi Fadatal n° 10.520, da 17 d« julho do 2002 a subsldiarlaaonta n Lai
Fbdetal n° S.S66, da 21 da Junlio da 1993.- Loi Cosçlaiuntar n" 123, da 14 da Dasaabso de
2006; Dacrato Fedaral n" 3.555, da 08 da Agosto ds 20OQ; Dscrato Fadaral n° 7.892. da 23
da ianairo de 2013; Lal co^lanantar 147/2014; Dacrato Fadatal n 8.530 da 05 de outubro
da 2015,• Dacrato n* 9.488 de 31 da «gosto de 2018; Dacrato Fadarei n* 10.024 da 20 da
satasbro da 2019, a laglslapAo partlosnta, coneidaradas as altaracâea postariotas das
referidas nossas.

CLÁUSULA SeOINDA - DO OBJETO 00 CONTRATO:
2.1 O presanta contrato tae por objeto: AQUISZÇK) DE EQUIPAMENTOS E INStBOS DS INFORMÁTICA,
VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO «WICÍPIO DE BABTA RITA, PD.

3-1-0 fomocmento davarâ obedecer rigorosOBanta às condloõos aspraasas neste instrunanto,
proposta aprasantada, Pregio Eletrônico n" 009/2020 a InstrucAes da Contratanta, doexiaantos
asses que ftcaa Cazando partes intagraatas do presente contrato, indepandente da tzanscricio.

CLÁUSULA TERCEIRA - 00 VALCat B PREÇOS:
3.1 O valor total desta contrato, a basa de praco proposto. * da RS 2.702,00 <0019 MIL
SETXCEHTOS E DOIS BSAI9).

"4HI ESPSCIPlCAClO lUNID. NUtCA PABCO tnnmiio PRXCO TOTM.puxa da Cabe para toda Ctbarnst.l
Aplicável «0 Uso coe Canectores ItJ-4S:
Caixa ece ao aonos IDO astros da cabo 4
P*>*s eu; Cabo do p4ns :ras.cad«e

2 fcoBpestoa per coadutoras solidos da cobra UKID.
24AW3, Isolado pelletrlsnoj

jsspscial Ráe propaqanre 4 ahssa.l
btsndendo acs requisites da Noouj
tWnr/IXA/EIA 368B 2; Cst Stt na cor Asul.l

7 ra RS 386.00

1
!

ns 2.702.00

1  '■ - ' ■'
lOTAl AS 2.702.00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAKSKTO:
4.1 Os preços contratados sâo fisos pele par&odo de ua ano. asceto para oa casos previstes
no Art. 65, Sá S® e 6*. da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o dasequilibrio aconÕBica-flnmcaico do contrato, podará ser raatabalaoida a
^^*cãe que «a partas paetuacao inicialsanta, nos tomos do Art. 65, Ineiso II, Alinaa d, da

6.666/93, aadianta ccsprovapAo decuaantal e requarlmnto expcasso do Contratado.
CLAUSüLA <ym<TA - DA DOTAÇÃO:

S.l As despesas correrão por conta da ssguinta dotaçío, constante do orcaaanto vigente:
HI.a«NTOa DE DESPESAS / APLICAÇÃO /ÍONTE
02.111 FUNDO MOHICIÍAl DE ASSISTÊNCIA StXlAL - EVRS
oe.122.2503.2072 Kanatançlo das Atividades do Funde Itinloipal de Assistdnela Soelal

4490.52.CO.001 Equipabantos a aatarlal parsananta
08.244.1703,2074 KanucançAo a Xsvlaaantaçào do Pzogsaoa Bolsa Fonilla - PBF Cad. Único

449052 - 001 Bquípeeentoe o suttacial pamananta
449052 - 311 Bquipoaantoa a oacerial pen&anenta

"6.244.1703.2075 Kamitançto do Prograna da AtançAe Integral a Faallia - PAIF
449052 - 001 Equlpaaantoa a satarlal pamananta
449052 - 311 BquipasaRtes a aatarial paraanenta

08.244.1707.2076 ManucançAo e lEplaaaatacio das Agôes da Acolhlaanto - Casa de Passagem
4490S2 - Oúl Equlpwsantos a oatarial pamonente
449052 - 311 Squipaoantos e ostatlal paraanante

08.244.1707.2077 HABuCanoao e IsplenanCAçAo das Acdos do AealhimntO iBsfcitucliinal-
RaeldânciB Incluaiva

449052 - 001 E<piipaaentoB g aatarlal pamananta



449052 - 311 Bquipuwitos « attoxlBl poraananta

SBX71V - 00 PAGAWOiTO:

" q«»«tl=i«d.. .f«tiv».nt« antraguo.,

.-Tr «>*-TO os ju (trinta) dlaa após a apresnntaçao da Kota riscai

^il^Lrã^!L "cnn^attT", 1 ^"""^ustívals m,« tec»c« da Ingislacio o» vigor, dvranta a 6 6«/M rta a °» =«'"='■ PraviBtoa no Xrt. 65, p.rtgrafoe S« o 6° da Loi

CLASÍSOIA SBTIMfc - DOS FKASOS E tOCM. 08 ENTREM;

'■ "" """"(TU» na totalidadu. «.ülanto a aapottlçSo da Sator Coowtenta. a <jual davori aar atandtTno^so
b ATa^la ^ wf! ^ •*"" ^ racabiaanto da roapactiva solicitação

taauS! Soo?«l° davarlo .ar raali.adas na Saocatarla Municipal do ^ Social a Saccatnrla Municipal da Saúda do Município da Ganta Rita PB

"■ ?^hts?«7'o''trt^.^'°'^''"- C«roga»anto. do.c.rr.,.«nt^. onao^go. ^ PMvidaneiatios a outro, cuato. daoorrant.s dlrata a indiratiaanta do
d Jí- U«Mtacâo. oorratâo por conta a.clu.iva d. oontratada. ÍJ^^ , PE««»nte contrato *.c& clat«r«inado; até o final do «xa-cicio finaneaxro do 2020, considarado da data da «ua aasinature. ««-cicio

OÁDOTIA - DOS ENCARGOS CA CCWTRATANTE B DA LICITAKTE VENCEDORA:
B.i caber* aoa órgloa dmaandantos desta licitaç&O'

d^vida-onta identificado, s aco.panb.des por

"■ ° a a fiscaliracio ^ie. da entrega dos produtos, s«b os a ^eto. quujtieativo a <rielit.tlvo, anotando e« registro ptOpclo as falhas

nr^ír" í vancadota. qualquer irragularidada no fomaciwnto dos p^tOB e intacrtjnçMc inedlataMWta o fotnecjoento, sa for o caao-
a- i^>adir que tatcairos fomeçaa os produtos o^ato desta PragGe-
'■ ^WAíST; MClaraciaantos que y,rihnm a ior soUdilados pala C. riBcaiisar o contrato na forae disposta no artigo 67 da Lat 9 666/93-

Pí!m'/ P.t^rfT^ÍT ' f«™^TAOA a. at* 30 (trinta) dia. «pés o ef.to da Nota «Atufa do MAtAdal o/ou to^/lçoB;

i' * ^~^o do objeto desta Contrato, por e»io do Setor Cospetante;
■ "licitado. d-.d. que atandldas a.

Ô.2 Cfttxfo 4 liciContA vencodorar

° " "!»«»*« "» •"• esptegados, por todas as daspas.s Mcorientes da entrega da produto a/ou aarvico., tai. e«ao: a) aali^os;
"iíifto, c) tara». ia^.to. a oontribulcie..- d)

indfcusaçôesr e) vales-rafaiçio: f) vales-transporte; a g) outra, qua por
vontura venha, a a<ir criada» a exigida, pelo Governo-

b. Msnter, ainda, os aeua espcagadoa identificado, por crachá, quando a.
^aba.ho, davando substituir i^iatawmto qualquer u» dalaa qua aaja cons^rado inccnvanionta A boa otde. o As normas disciplinara, dos órgãos
daundancas desta licitaçio; u «»

o. Respeitar as norsuta a procediaar.toa de controle e acesso As
depandsncias do. òrgáos demandante, desta llcitacAo-

d. Rasponder pelos danos causado, caietam^te «'v ou a terceiros
dacorrvitas da sua culpa ou dolo. durante a «itroga do produto nAo
acfflqíanhsmanto paios orgAoa desamdsnte. desta liciCacAo.-

cau.ado. diretasunta a bens da
ptopriada^ doa órgAos daaandante. desta licitaçAo, qu.ndo es.a. tenha, eido ocaeiooado. por aaus enptagados durante a antraga do produto;

f. Entregar os produto. mAxxmo da 10 id»., dia,, contado, a partir da data
""trato/eBpauho. O dascumprinanto ao prato Citado

BuJoitarA a uiqireaa contratada A penalidade de Dnjlta
"«treg» itena adquiridos, aroando coa qualquer OT.to advindo do transporte, carga, desearga. baa oo»> qualquer sa^eo relativo ao procadlsanto de entrega v°

"'v*,?. «=traga do objeto, davará sar apreaantado dociusanto fiscal valxdo corrAspondAnta ao fomaclMnto

^ ano^rii'^^ r ̂:íí:;r-:rg;r V

\



nseososrio;

no cdoo cto doacuopríauinto do pfnoo citado no iton
ou pocaJ.Í9aç&o do fomeciBonto, por escrltoj oa ató 24 horu
do «ntxoQO fxustrsda;

k. Coounicac ao CONTRATAurs, por oaccico, oe verificar condições
poaau prejudicar a prastaçio ou a ininència da Catoa que possam
interferir na perfeita execução desta contrato, bem oo«o atraso ou
paralisação do foroecimanto apresentando rssfies ^ ms quaia
•arâo objeto de aoâllaa. que podardo sox ou não aceitas paio Contratante;

i* kncontrar-a* em dia com as obrlqações fiacaia, en f com o
prevlato no procedimento lioitatdrio;

B. Uanter-se em compatibilidade ccm as obrigações a seraa asaimidas, além
de todas as condições da habilitação e qualificação exigidas neste Pregão,
durante toda a execução do contrato;

b, Smitlr a nota fiscal, constando na maat-» m iofomâção sobre os recursos
utllieados pera custeio deste contrato:

0, Tracer ao setor de Impenho as Kotaa Piscaia acos^anhadas das
respectivas certidões de naturexa fiscal:

P- Se es produtos entregues forem recusados, a arrasa será advertida para
o cuaptiaento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo
Báslao de 24 {vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou
apeesentando defesa num prato de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
^licaçio da multa prevista neste Edital e doiaia medidas que se flaerea
naceasáriaa.

CLAüSOIA NOKA - DAS OBRIOACÕES Z RKSPCNSAfiZUOADES
9.1. Contratante:

a. Prestar as informações e os ssclareciBantos que veobao a ser aolidtadaa oela
COMTRATADA;

Pagar no prazo contratado, a i^ettância correspondaate ao fomecinsate de «bjeto;
e. Fieealiaar o oontrato na taram disposta no artigo S7 da Xiei 8.666/93.

9.2. Contratada:

a. Cuq>rir todas aa obrigações, ssauminde coeo exclusivamente seua os cisooe e as despesas
decorrentea da boa a perfeita ezacução do objeto;

h. bxecutar o objeto em perfeitas condiçôat. no prazo e local especificado neste TO, em
aeo^>anhado da ratpootiva nota fiaeal constando detalhadamente aa indicações da marca,
fabricanto, Upo, proeodônoia o praeo do gamntia;

c. ^eponsobilizor-eo paios vicio» e dano» docorrentes dos bon», de acordo com os artigos
i2,13,ia e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 0.078, ds 1990);

d. S^tituir, reparar, corrigir, ou raeeariBCituir, ãa truas expensas, no prazo aázioo da
15 diae, os bens que aproBentarem eltoragõea, deteriorações, i^wzfaiçõea ou quaisquer
irregularidades diaccepancea ás erigãncias do instruaento convocatàrlo, ainda que
conatatados apôs o racehimento e ou pagaaento.

e. Atendar prontamante a quaisquer ezigènclaB da Administração, inoxentos ao objeto da
presente licitação;

£. Comunicar ã Adalnlatração, no prato do 24 (vinte e quatro) hora» que antoeada a data
da execução do objeto, os sx>tivoa que iiq»o»Bib±lito« o eusprimonto do praao previsto,
con a âovidfl coi^tovB^Sof

g. Manter, durante tcda a execução do contrato, em oonpatibilidado com as obrigações
MsuDldaa, todas as condições de habilitação e quallfioaçáo exigidas na lioitepâo;

h. Mãe traneferir a tereeiroo, por qualquer forma, noa mess^ parolalmento, as obtigações
assadas, nen aubcontratar qualquer daa prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Tenso de Referências ou minuta de contrato;

i. tesponsabilizar-Bs pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenoiáxios,
fiscais, coMrOialB, taxaa, fretst, seguros, daslooamento de pessoal, prestação da
garantia a quaisquer outraa que incidam ou venham a tncidii na execução do ccntrato;
^Ut Mota Fiaeal correopondanto à seda ou filial da e:q>£esa qua apresantou a
deeUBsntação na fase da habilitação; enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos
preceitos legais, normas a especificações tãcnlcae corroapondonte»;

k. Bxecutar as ebcigaçõet assumidas com observância á melhor técnica vigente.
1. A garantia da Cunciooamenco a assistência técnica sem quaisquer ônus para a Contratante,

englobando s reparação das eventuais vicies e falhas dos equipamentos e a substituição
do peçaa o ce^xuiéntes OClgínala que se apreséntam defeituosos, incluindo o foroéoimento
e «ubatitulcão.

CtXOSDLA OÉCIM* - Ofc AITCRACÂO 8 RXSClsio DO COMTRXTO;

^  firmado podará ser altorado nos casos previstos no axt. 57 o 65 dstei 8.666/93, doada qua haja interesso dos órgãos demandantes desta licitação, cem a
^reeentaçlo das devidas justificativas adequadas a esto Pregão.
W.2 Ho Intaresaa órgãos damandantaa desta licitação, o valor inicial atualizado do Contrato
Ç®"®^'.S9r auasatado ou suorimidn stá n da osi «_a.i. > .

no Artigo 65, paxãgesfes í' a 2', da I,oi »•. 8,666/93.
a. a llctcanta vencedora fica obrigada a aceitar, nas ssamae condições licitadas, OS

aerOscimoa ou suprassões qua sa fizeram necessários; «
b. nanhM acréscimo ou supressão podará exceder o iizdto estabeleeido nesta condição,

•*cet9 os supressões rosuicantoa da acordo entre as partas.
tottl ou parcial do contrato anseja a sua rescisão, conforme disposto

aos «rtigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
a. Os caso# da Eéaoiaãc contratual aarão fosmslmento motivados oeL au^ do processo,

a contridi<:Ãrlo o a ^
19.4 A ceaoiaão do contrato podará aer:



i  gj vr;s r"
^  " liQitonto VBncodora coo « «tacdânci» ̂ niaa cW

!' r-"5-"^---s-úcS„rr --»
10 S ■ A^. ""ü mglBlAçào Vlçant* pertiiwntA a natéria

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OAS PEHALIOABM:

contratos «iebtaUoa «a

1 - Advattância; ii - HUlta;

"';L: o'"alo"^^o"rroU^r "'■ -- - »—
Tio"<^TiéT crcnogr™ Ci-i« de obr«^0 * (de. pot eento) .obre o valor total ou parcial da obrigação não

canool—oto da nota de «.p«bO Ou^ai»«te

~ s=ts isr—'•
pLÚ^" i.udon.idade para licitar ou contratar coa a

v«lL'dr'™í.^4'°"^" «plieada, no. teroo. jo inciao II, sarA descontado doçaruitia prestada, retido dos paganentos devidos pela Adolniatraeãa
eo-°fr.f 3u«i-elei-«>t-, .«do corrinT^taria-ente^^^^Jl^^foí^
íscolhieonto " ^ ioieial, até a deta do eíeUvo

««aalativaaante co» .. deaal.
íund«»ntad« na Lei

a  «i» «traso na execução das ajustes sera tooliradaL^lsci^ P«i««o dia útil subseqüente ao do encerranant^ ^ p««Mtobelscido para o cuapriBooto da obrigação

I  ° Conceder de licitar e contratar coae Adalnietracío I«ubllc« pelos seguintes presos;

l- 06 (BOisl Doses, nos casos da;
alaplicaeío da di;aa penas de advoxtSncls, no praso de 12
(dote) aeaea, seo qno o fomeoedor/contratado tenha adotado

J^nl^Sào; P""» <í«ter«lnado pela
bl alteração de quantidade ou quelldada da aercadoria

coffnACloA;
12 (dotei aeses, noa casos de:^ re^rdas«lo i«,Uvado da e.ecucto de obra, d. serviço, de suas

parcelas ou de fomoclaento de bons.
III - 24 (Vinte e quatro» meses, nos cases de:

'i ^ °®°° verdadeira, eercadoria falsificada.sdultersda, deteriorada ou danificada.-

*"* ou "Io foraeoleento de bena■ justa fundaaeataçAo e previa coieunicacão i Adainlstracio:
C) praUcar ate ilieito visando a frustrar oa tiijatLvos de
lioitaçio no aabito da Adainintracào Pública Miolcipal oú
d) sofrer e^denacio definitiva pot ptAticar. por meio

< S" ae«L 1 fiscal no tacolhlaanto de qualquer tributoS S aerA decleraclo inidôneo, ficando impedido de licitar • LntratíT^ .Administração Pública, por teapo indeto^.S, o "

ór."?" ' inediaplãocl» contratual asa prasos estipuladosnos inoisos de parAgcato anterior, ou
"■ «Ilustrar nao po.auir idon.ldad. par. contratar com a

« 6» H.^rífÍír^° •" Virtude de ato ilícito pratic«io.pr^aío. •«. foineoedo, qua, convoo«io dentro do pra.o de

1  * "*igida para o earcaoe. ensejar o retar^nto

ri



11.2 A aplicação das ssnçòas adainistrativas panalidadas fundasentados na L«i B.666.
tel 10.S20/02. sAo de caiiç>«t4ncia do ordenados ds despesa desta aecrecaria.
11.3 A autoEidode que aplicas as sanç^a e panalldades cabíveis, fundamentadas
S.66S/93 e na Lei 10.520/02, detssmlnar& a publtcaçia do extsato ds sua daciaio no B<
Ofloial, o qual dsvetá oontecs

I - noae ou saz&o social do fecnacarlor e núsero da inscrlcBo no Cadastre Hseional
de Pessoas Jurídicas -

CHPJ ou no Cadastro do Possoas Físicas — CFF;

II - noBS e CP7 da todos es sócios;

III - sanção aplicada, ces os reapectivea pratos de u^edieenco; IV - ósgão oo
entidade a autoridade qus ̂ licou a ssnçBo;
V - numase do processo; s VI — data da publicação.

11.ã AlAa das penalidadea citadas, a lieitanfca voncedoza ficará BU]eita, ainda, ao
cancelamento da sua inscrição no Cadastro da Raqiatto de ̂ znecedoras - CW da Prefeitura
Kmlaipal da Santa Rita, PS e. no que couber, às domeis penalidades referidas no Capitulo
XV da Loi n*. 0.666/93.
11.S Casaetoriaos-se-á foreol roeuse ã eoncratação, podendo os órgãos daaondantas dssta
lieieacáo, A s«u exclusivo .luixo, convocar os Lieitentes reBxxisscentes. na ordae de

elassificação, para que manifestos intsreaaa na contratação, em igual prato, a atendidas
todas as conaiçóas editollciaa pera forcecimanto do objeto licitado ou então cancelar o
lota as seguintes hipóteses:

c> Apos decorsidOB OS (cinco) dias da eonvoctcão dos órgãos demandantes dasta
licitação aes que a licitanto vencedora tenha retirado e aaslnade o inatruaeato
contratual.

d) Apóa decorrldoa 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado
a execução dos serviços ou fomaclaanto dos bens, objeto desta licitação, no oaso de
tes sido solicitada, soa Justificativa de «traao ou com Justificativa da atseeo não
aceita.

11.d Aléa das penalidadaa civais aleneadea noa subitens antaciores, a Lei n°. B.666/93
prevê ainda puniçóea na esfera ccimlaal, aenâo vejawis:

Art. 93 - Iludir, perturbar ou fraudar a cealiteção de qualquer ato da
procediunto llcltatório: Pena - detenção, da 06 (seis) mesaa a 02 (dois)
anos. o multa.

Art. 96 - Fraudar, em pxajuixo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição eu venda de bens eu mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamente oa preços;

n~ vendendo, como verdadeira ou perfeita, saarcadoria íslslfioada ou
daterlexada; III - entregando usa tiarcadoria por outra;
IV - alterando aubstãnele, qualidade ou quantidade da aaccadosia focnacxda;
V - tomando, por qualquer ando, injuataoente. saia onesoaa a psepoata ou a
execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (três) a 06 (seis) anos, «
multa.

CUBSOLA DÉCIHA SECUNDA - OA PISCALlEAÇto E GESTÃO 00 CONTRATO
12.IA asaeuoão do contrato será objeto de seospanbaaente, controle, fisoAllzação e

avaliação ̂ r cepresentante da Contratante, daslgnamos para Gestor do presente contzato
a Bsa. EKÍLIA PORTO FERRBIRA ALVES OE LIMA, portadora dO CPF 032.271.194-04, COB
lotação fixada oa Socrataria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Rita - PS.

12.20 fiscal do Contrato, a Sra. KAKILLA LEITS DE AMCIRIM, portador do CFF 057.266.124-09,
com lotação fixada na Secretaria Municipal da Sáude do Município da Santa Rita - PB.

fomalmente dasignado, e cesprovadaasntB habilitado para gerenciar o presente termo,
será o responsável pelo fiel cu3q)riai>nto d»» cláusulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encarges eemplesentores.

CLAUSUIA DÉCIMA TERCEIRA - DO PORO:
Para dlsimir as questóes deeorrentss daste contrato, as portes eleges o Fero da Cosarca de Santa
Rita. ã, por ostarem da plano acordo, foi lavzmdo e psesanta contrato em 02(doaa> vi ao, o qual
vni aaaineuio peiaa partas e por dusa tOBtaaunhaai

BÃÃt le Betottbro de 2020

WCL^ C$meiA CARHBXRO

peto CONTRATADO

TARCni TBCNQLOGUí C IKFOBMUZCA BIRKLZ


