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CSTKDO DA PXIIAÍBA
EWmSZTDSA wnaCIPAZ. de sahta rixa

CCKZSaikO RSMAKEK7S DS LICISAÇÂO

MMtMIO M*: 141/2021
VVMGàO SLBTRÕKICO K'. 029/2020
ÍROCRSSO WWONISTWfflVO H* 144/2020

TEIWO OS COt-TMTO QUE ENTRE SI CELEBRAM

A SECRETARIA NONiaPAI. DE SAÓDB DA
EREFEITUSA MUNICIPAL " ES SANTA RITA E

BAPBOSA 6 SOOEA CCMBRaO E
REPRBSSHI»^ DE tCVEZS LZDA, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTÇ
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

r\

Pe^ presente inscrumenco particular de contrato, de um lado a SECRETARIA
K^CIPAI DE SADDE de Santa Rica - inscrita no CNPJ/HF sob o n® n®

à Avenida Flivio Ribeiro Coutinho, s/n. Centro,tPt 58.300-220, Santa Rica, PB, neste ato representada pelo Secretário,
carneiro, . CPF n^sas.SOO.ail-W . doravante simplesmente

:-UNiHAiANiE, e do outro lado a empresa aasBOSA s SOUZA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS LIDA, CHPJ n* 3fi.222.50B/00Cl-81, situada à rua das
Salinas, 110, Salgadinho, Olinda, Pernanbuco, CEP. 53.110-200 doravante
simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presentecontrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguit^es':
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRJOO:

l.l Este contrato decorre da licitação modalidade Pregáo Eletrônico n®
029/2020, processada nos termos da Lei Federal n® 10.520,- cie 17 de Julho de
2002 e subsidiariamente a Lei Federal n® 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei
Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n® 3.555, de
08 de Agosto de 2000; Decreto Federal n' 7.892, de 23 de lanelro de 2013;
Lei Complementar 147/2014; Decreto Federai n 8.538 de 06 de outubro de 2015;
Decreto n° 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n* 10.024 de 20 de
setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGtDIDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente ccntracc tem par objeto: AQUISIÇÃO DS iOSIlIÁRIO E MATERIAL
EIETROSLSTRÕNICO, VIS.ANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA KOKIdPAL D8
SAÚDE DO tUJHICZPIO DE SANTA RlSt, FB. '
2.1.0 fornecimento deverá obedecer cigorcsamente às condições expressas
neste instrumento, proposta apresentada, PregSo Pregão Eletrônico n®
029/2020 e instruções do Contratante, documentos esses que ficara fazendo

^ partes integrantes do presente contrato, independente de tiianrcriçâo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato,
29.000,00 {Vir.to e nove Bil ceeis).

4

a base do preço proposto, é de R9

ITB

M
ESPECIFICAÇÃO MARCA UMID.

(NIANT
P.UKIT. P.TOTAL

03 CADEIRA DZ6ZTAD0R COM APOIO-
asAço RZGoiAvez., cch rqdzsio,

ASSENTO 8 ENCOSTO

COSENSADO leOlDADO

AHAZaeZCAUSKTE, ESPESSURA DB

CAD. DZG

0152

UND 100 R8 290.00 R829.000,00
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35NM MO EHCOBSO BASE CON
&KGUIAGEH PHEiMvICA Dfl
iUíTTOR A gAs EMC03T0 COH

rOBRAçAo EM COORVIM
aaiSTENTE, MA COR A

lEFINIDA BB ACORDO COM
isntuAtuo DO
IRDAS PEIOT&GZOM

!1K» S. WMSAl Ri 29.000,00

^ J

CLfeiSULA QOARtA - DO RiA.roBSAHaíM:
4.1 03 prtíçofl contratados são fixoo pelo poriodo de um ano, -exceto paru

' caaos previstos no Art. 65, SS 5' e 6°' <5a Lei 8.666/93. 3
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio oconOmico-financeiro do contrato, poderá aw
reotabelocida a rolaçao quo aa partes pactiiataia inicialmente, nos termos do
Art. 65, Inciso 11, Alínea d, da Lei 8.566/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÂüaoLA QDiírr& - da dotação:
5.1 Aa despesas corrorSo por conta da seguinte dotação, constante do ^
orçamento vigônce:

OMIDADB OEÇAmreÃRIA:02.101 - TUNDO HUHICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ASIVIDADE:10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUMOO
MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2505.2051 - ATENÇÃO BÃSICAS •
10.302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DE ASSIST. HOSPITALAR B AWBULATORIAL ALTA/MÉDIA
COMPLEXIDADE
10.302.1604.2053 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOMTOLÓGICAS -CEO
10.302.1617.2055 - MANUTENÇÃO DE BEOE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
10.303.1613.2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.305.1614.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.302.1617.1016 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM
DSFIÊNCIA \
StaiEHTO DE DKaRBBA:4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PSRAANBNTC
fOMTB OS BK:RmâO:2U - RECURSOS PRÓPRIOS

215 - RECURSO FEDERAL

oAosout {axoi - do piuumsnto:
6.1 O pagamento aerí mediante EMPENHO, de acordo com aa quantidades
efetivamente entregues, após a data do recebimento de£initivo do objeto» i
pttla Comissão de Recebimento, mediante apresentação de Nota Fiscal, '
conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 60
(aessenta) dias após a apresentação da Nota Fiscal.
6.2 Os preços serão fixos e Icreajuscávols nos termos da legislação em
vigor, durante a vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art.
65, parágrafos 5" e 6° da Lei 8.666/93, de forma a ser mantido o Equilíbrio
Econ^ico-Financeíro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos .pagamentos respectivos, deverão ser apresentados
juntamente com aa Faturas e Notas Fiscais, as Certidóes Negativas de débito
CND do iMss, CRF do FGTS e com a Fazenda Municipal do domicilio do
proponente, devidamente atualizadaj
6.4 O , nlo cumprimento do subitísm anterior, implicará na sustaçâo do
pagasento que s6 será processado após a apresentaçSc das referidas
certidóea, não podendo ser considerado atraso de pagamento^

: etÃSSDLA airOA - 003 Z XOCAL DS mPgSZGh-,
a. o objeto desta licitação deverá ser entregue parcelademente, mediante a

expedição da solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual
deverá ser «tendida no prazo máximo de 10 (Dez) dias a contar da data dp
recebimento da respectiva solicitação.
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tl<» Ifl lüni) itias a«w^i« conCAiiui. .j

raallsatUs

i.-

ra<rlu[T,<'r)t;- p''!" i4.-iiu><-v(l.->r
v.-jiior rtíi dn

da
ír 1

titi Jrfi^hü, O Hariiio '>
'  iiíi, -ii» St^guiida ik soxu-

X, ■'
láMdtatl* da SaOda
Av^HÍil» ítAVio Rjbalvo
KJU. W. "■■ [""f'
pai'' ti di'i
onni"'!.» dciViH.S

»!• íloBl»»»» trlbmca, rroio.desíanàíiamenií. «ncargo» iraballüatas a pwvidenciàtios c
dai-ottBhtoa dttau « indltatananta do íotn«ciaaf.to do

-crrarSo !«? pR-.-lgslva da ccntr.«M<U. .
■ia viij^VncU set.i iivti-rnlniVJu: o títia.
•lA,. •tnop^■^<'U" ib> ovl, .•nn.ndcr.nl)» un li-it.i de sua anainatuia.

<;«irflga.n«fiCo,
0UCCO3 cuaioa
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.■> pr*ri
"xy.

CIÀUSOIA OITAVA . DOS WCAWJOS OA aECRETARU" KUKICIPAL OC SAÚDE E DA LICITAKTE
VIMCKDOIIA:

•.'ab<r)a o Saotataxia do SaOdB'da Profoltura Municipal do Santa Rita.

b.

c.

d.

.•!-.! d?: prodiit-VM
PtftCoitucB Hunioipai
tdsííi iCicadoR o acompauhatUia pof

PríimeviT a aconip.iitliiirafiito

do

•■i4êa

no

o

í.

h

i.

8.i

rLA dr. , v .vjrs.io dos
ertjitcgadcj d-i >: .'tirRArAIA ao local da

d-<iienáõnciaa da Sacrotaria do Saddo da
Santa Rita, PB, «i-ssdo guc dovldanionto

rí!pesaens,4iite do CüííTiyVTAMTK;
a a fÍ5caU3dv'3<> ouaiKlo da entrega

dor. ptotiiitcs. sob os asi"''-»'" quantitativo '• qd.ii^-.ativo, anotando
ea redislrn prôptio as t.tlli.is detectadas e cosuji.scar.do A CONTRATADA
a tMíoridncSa 3o gualquor lato que exi]4 ir.odid".'- covrotivas por parte
dfst.»; • , . ,

.Vciiur.tOir a ilvMtnntu vencedora, qualque: iriegu.aridaue
íntnecinento dos prsdutoo e intcrrcaper isedlatoitente
tornocinento, #e for o aaan;

InpMi! que terce-.ros ícraeçju# os produtos objeto deste Picqâo; •
l'rt>star a» IníormaçOeR e os «sclérecimüiitoí; que vonhar. a 3or

aiiSifit.i.lan pata CONTRATADA."
flsiMlitar o coiitiíto na fcroa disposta no artigo oT da bet

taOXUftf O pa^ôRt^nto 'CONTRATADA w âté tO iaôjjâôntô) áiàs dp6ã
o oteett; tia Nota Viacai/ Fatura do Material e/ou serviços;

Atestir a sxecucia do objeto desce Contrato, por neio do Setor
Cí*pe'.or.tPí ' ♦ ,, , •

Fornecer alcBiail'-- do capacidade tecr.ica quando soliclcauo,
desde que atendidas >» obuqacdes contratuaia.

CâteKà à lieitante vencndora:
a. Rospondur, esi reUç4o aos seus empregados, por todas

ds desposau docorruntes da entrega Se produto o/ou
serviços, tais ccctci: al salárlcs; b) seguros de acidente;
c> taxas. íBiposina o contribuições; dl ir.denitaçôes; oi
v«les-re:>i:Ao; fl vaies-transporte; o g) cutras que per
vent"ure vonnua i »ur criadas e oxigidas peic Gavorno?

Manter, air.da, cs seus esprogados ídenciíicaCos pc:
sresna, quando ca trabalho, dovondç substitui:
irodiataririUv qualquer zr. deles quo seja soiiaiderado.
incoiwonionto bo-a ordem e .is ncjm.is disciplinaros
SaorttariR do Saúde da Prafoituca Municipal de
Pa;

Rcsi''M.a: ss nuipus 0 pioctaUmciUos
jcos.io .i;- m-poncincias da socretatia
Prafoltusa Municipal da Santa Rita, PB;

.1, itosFíuidur pelos danos causados 'Uretamente
".orOíitOLi. dí-curioncgs de sua culpa
«rtreo-i do çi.-uuru. nâo excluind.
taspínsiüi 1 • •' 1 .«ceilsacao ou t
Soeeotaxia Municipal da Sadda;

r

b.

dc
da

:::

d.i

Santa Rita,

coniroK- o
Saúda da

a V ou a

nu tiolo, durante a
ou loduaindo essa
.ícorpanhamwnto pela

Aecpoi

i-i'.

>

.nci. ainua, por qun.íqu.-r danos
lilreiorcc.nt'' a íienu oí) propriedade da So«auarj.a de Saúd^^
da Prefeitura Municipal de Santa Rita, TO, quando csscp»^
tenham Kjdo ocaDvonndos por seus oir.prouados rtuianto a .
ontrag# dc produto:

I

lI-
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CUkUSOIA

VEKCEDORA.

9.1 A

a.

b.

c.

d.

e.

(i ti

f. sntrtgar os produtos ■Axiao da 10 (dai) dias,
uontfldos n partlc da data da «aalnaturs do
coniraco/eaponho. Q descunprlnonto ao praio citado
sujolcorá fl ompcesa contcotada A panalldada da sulta.

q. Encaccega-se da «ntroqa doa itons adqultides,
ateando com qualquac custo advindo do transporta, carga,
de.ncarga, bem como qualquar sorvlço , relativo ao
procedinento de entrega. a

h. No ato da entrega do objeto, dovonl sar aprnsentado
docunento Ciscai vàUdo coneopondento ao Cocnacinento.

i. Comunicar a Soorotaeia do Saúdo da PnCattuxs
Muniolpal do flanta Rita, PO, por 'ancrito, quAiguar
anormalidade do caráter urgente o prestar oa
osclsrecimontos que julgar nocossAcio;

j. Justificaci no caso de de.icuinprimtnto do praag
,  citado no item anterior ou paraiiaaçAo do rocnecimento,

por escrito, etn atú 24 horas contadas da entrega
frustrada;

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar
condlçOea que possam prejudicar a prestaçAo ou a iniiiAncia
de fatos que possam interferir na perfeita execuçAo deste
contrato, bom como atraso ou parallsaçAo do fornacimento
apresentando razões justlficadoras, as quais serão objeto
de análi.se, que poderSo ser ou nlo aceitas pelo
Contratante;

1. Encontrar-se ora dia com as obrigações fiscais, em
confomidade com o previsto no procedimento llcicatõrio;

m. Hantcc-se em compatibilidade comads' obrigações a
serem assumidas, alõm de todas as condiçAs de habilitaçAo
e qualificação exigidas neste PregAo, durante toda a
execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a
informação sobre os recursos utilizados para custeio deste
contrato;

o. Trazer ao setor da Empenho as Notas Fiscais
^  acompanhadas das respectivos certidões do natureza fiscal; "

p. Se os produtos entregues forem recusados, a empresa
será advertida par.i o cumprimento imediato de suas
obrigações, lhe sendo concedido o prazo máximo do 24
(vinte e quatro) .horas, efetivando a troca dos produtos ou
apresentando defesa num prazo do 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena da aplicação da multa prevista neste
Edital c demais medidas que se fizerem necessárias.

NONA - DAS OSSaOAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, COHBRCIAXS B FISCAIS DA

lieltance vencedora caberá, também:
Assumir a responsabilidade por tockis ' os encargos
previdenciários e obrigações sooiail previstos na
legislaçfto social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
saldá-los na época própria, vez que os seus empregados
nao manterõo nenhum vinculo cmprogatlcio com a SooroUcla
da Saúda da Rcafaituca Kunloipal do Santa Rita, PB;
Assumir, também, a rcsponsabi Udadu por todas as
providênci.is e obrigações ujtabulccld.in n.i legisUçAo
especifica de acidentes de trab.tlho, quando, em'
ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados
quando do £ornccimento do produto ou eon conoxAo com ele,
ainda que acontecido em dependõncia da Socxotaria de
Saúda da Pcefoituca Nunioipal do Santa Rita, PB;
Assumir todoa ' os encargos de possivel demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do produto, originariamentn ou vinculada por
prevenção, conexão ou contingência; c
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiacais
e comerciais resultantes da adjudicaçAo deste PregAo.
Obter todas as licenças, autorizações o franquia
necessárias á execuçáo do contrato pagando os emolumento'

WJ
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i.

b.

c.

cajnbéQ, a veiculaçào de
Pregão, salvo se houver prévia

Saúdo da Profoitura

b.

c.

líj^

prescritos ea lei.

9.2 Oeveré a Ucitante vencedora observar, ainda:
a. É expressanente proibida á contratação de servido:

pertencente ao quadro de pessoal da Socretazis da Saúda
da Profoitura Municipal da Santa Rita, PB durante a
vigência do contratd:

Expressamente proibida,
publicidade acerca deste
autorização da Secrotazia do
Kinicipal do Santa Rita, PB; e -
Vedada i subcontrataçào de outra ^npresa para o
fornecimento do produto e/ou serviço objeto deste Pregão.

9.3 A inadii^lència da licitante, com referência aos encargos estabelecidos
no subit^ anterior, nâo transfere a responsabilidade por seu pagamento &
Secrotazia da Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, nem poderá
onerar o objeto deste Pregão, razSo pela qual a licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, coa 3
Soccotaria da Baúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB.

CIAdSDLA DBCIMA - OJI MJEiOlçjlo £ RESCISÃO DO CCOTSAM:
O contrato a 5^ firmado poderá ser alterado nos casos previstos no

•  e 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Socrataria de
^udo da Piofettuca Municipal de Santa Rita. P8, con a apresentação das
devidas justificativas adequadas a este Pregão.

Sit» «ís Sodretaria do Saúda da Prafaituta Municipal de Santa
atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou

no Arfinn fif ° limite de 254 (vinte e cinco por cento), conforme dispostono Artigo 65, parágrafos 1» e 2', da Lei n». 8.666/93.

1 ̂ ^"tante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmascondições licitadas, os acréscimos ou supressõel que se fizerem
necessários; e ~ .

acréscimo ou supressão poderá exceder o limite

i  condição, exceto as supressões resultantes deacordo entre as partes.

» .sua rescisão,conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93
«acisâo contratual serão formalmente motivados nos

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.4 A rescisão do contrato poderá ser: •

a. determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria de
Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PS, nos casos
enumerados nos incisos 1 a XIl e XVII do artigo 78 da Lei
mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência
mínima de 05 (cinco) dias; ou .

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste
Pregão, desde que haja conveniência para a Secretaria da da
Pcofeitura Municipal da Santa Rita, PB; ou

judiciai, nos termos da legislação vigente .pertinente a
matéria. e

10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

Qáosoia DÉcna primeira - das PEKALIDADSS:
Aos fornecedores/contratados que descumprirem cocai ou parcialmente os
contratos celebrados com a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de
S«ta Sita, P8, e aos iicitantes que cometam atos visando á frustrar os.
Objetivos da licizaçào, serão aplicadas, penalidades cabíveis fundame.ntadas na
boi 8.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sanções:

I - Advertência; II - Hulta;
a) 0,3 4 {três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre c. valor do fornecimento

ou serviço nSo realizado, ou sobre a etapa do ctonograraa
físico de obras não cumprido;
b) 10 4 (dez; por cento) ̂ sobre o valor total ou parcial
obrigação não eunçrida, com o conseqüente cancelamento

>
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nota <3« «aponho ou docunonto equivalenta.
„i . susponsio Tenporérla de participação en licitação e
iapediBonto de contratar con a Administração, por prato não
superior a 02 (dois) anos;
rv - Doclaraçao de Inidonciande para licitar ou contratar com a
^inlstraçio Pública, enquanto pecduracen os motivos determinantes
da punlçSo ou atè que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
seapre que o contratado ressarcir a Administração peios piejuitos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.

S 1* O valor da multa aplicada, nos tornos do inciso II, será
descontado do valor da garantia prestada, retido dos
pagamentos devidos pela Administração , ou cobrado
judicialmente, sendo corrigida tiicn|taciaBentc, de
coníomidade con a variação do IPCA, a 'partir do temo
inicial, até a data do efetivo recolhimento.
S 2* A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente con
as demais sançóos restritivas de dlréicos penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei G.666/93 e na Lei 10.520/02.
S 3*. A contagem do pnriodo de atraso na execução dos ajustes
seiã realizada a partir do prineiro dia útil 'subseqüente ao

«do «neersaaento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigação.
S á* A suspensão tempo.árla impedirá o fornecedor de licitar
e contratar con a Administração Pública pelos seguintes
prszDs:

1* OS (seis) mesos, nos casos de:
.  «laplicacSp de duas penas de advertência, nc

prazo do' 12 (doze) neses, sen que o
fornecedor/contratado tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela
Administração;
61 alteração da quantidade w 'qualidade da

mercadoria fornecida; *

U- 12 (dozrti meies, noa casos do:

a) retardamento inotivado da execução de obra, de
serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
tli - 34 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

«) entregsr como verdadeira, mercadoria
falsificada, adulterada, deterioracfa ou,

,  danificada;
61 paralisação oe strviço. de obra ou de
fornectMn.o dp bens sem justa fundamentação «
prévia comunioaçâo i Administração;
c) pritlcor ãto ilícito visando a frustrar os
objetivos de licitação no ãaúsito da
Admlniatração Pública Hunicipal, ou
0) sofrer condenação definitiva por praticar,
por maio cbloao, fraude fiacal no recolhimento
de qualquer tributo,

f S* Será déciaredo inidOneo, ficando impedido ds licitar e
contiatar esm « Adsinlstreçéc Pública, _ por tempo
indeurmimi^. o fornecedor que: ^

l- aitò requlariut a iRadimpléncla contratual nos
ptasoa aatipulados nos Incisos do parágrafo anterior,
ou

1!- dwcstrer oSo possuir Idoflsidtd# para contratar
ecm a Mminlatcaçáo Pública, s» virtude de «to ilícito
praticado.

S a* Ka modalidade prsglo, ao fornecedor
Meotto de prazo de ▼aiidade de soa proposta,
contrato, deixar da entregar ou apresentar docuaentaçto ísist
•xigida paxa o eartamm, ensejar o tetardamanco dâ axecuçlo ^
aeu objatd, comportar-se de modo inidfloeo om cometer frtu
fiscal, aaré aplicada penaUdada de impedimento de licitar

:|C«, convocado"
sâo celebrar o

Ml
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dt
if

>. •

n Htmk' nlB iwi; [Uèío oRu (.líjiítlür a (J5 (cinfoi
fliwa, jfMrtH du SlauiM rJe cadastro dl

ssij, |,ti)iiUo dai múiu ptsvlsus stti etilfal a
hb twlMtu •» d«H (toiiillinçfisrt ísmIr. » i . .
íNlilulh n llaHtta.a a a tiravldatla da falta wmatlOa,

Sn?!"
S  «""i"""'""»«"""«j"' .1!

:rS'm\:Zu'T tí?'-
!:j", rrr r:r.

'•HPi' rtii (VI la-iaaitii d» Tnaiviaa rislona - cpri
I  - '"W" " ''H' ds I.V1..R .,s sõv).,a,

^ LirT".!'',!'?''"' '""P^cllvoa pram <la l.i.p,dlm«níoí IV
V  HÜlPai.. .Ii. (ihibaaRii, « VI • data da publlcavfld.J

«oiiusOotfl ClOflíí lujslta,

1» P(Pf"ini(n M((nl.fíp9l da Saiita IlU#, fB o, iio (|(ia
B-.«a6,'ai| l-siiaUilatlM »af«fid«9 im Capitulo IV de Lal iiV

^ ««"IftPíflu. podando « HaoMtuia
U  Hunlaipat da Rsata wu, n. « a,u .xuluiivo Julio,

al Hm ari..r 1 «•««»•»'«nlae. gtda« da QUa.lflc.çflo, pata quo
-vU^S r u'mV •••""-'"V". •" 'vual puto, a «tamtUlae todas aa
.-e.va.. ,r ' do objeto ilcRndo ou antfloa» Muulvl«9 b«p<,(aaBai

-J" 0O"v.K-av«o de 8«.«t«U da
,  * Muntolpal do laofea ma», n sam qua a Ucltanto

1 aJíl r '•'"«do « laaliiiedo o Inslrimanto roíitietual.
!Uh. .nírrV "" do üontietn. nas. quaií?I* d.,s aatvlçoa tm foinaulmant» doe bons,
íSil nrstil. a r. •«'"«Itacia, son

II t RIL d.?.. n^M l'»" •'^«íte.
R • lifríf .-wali «lançadas no. subUans •ntatlorao. a Loi« . • IM/íi piatri aiPila punivOai na a.fata utlmlMl, «onlo vajaiaost

*H. II Impfdlr, partuilMi ou ftamlac a caolliAQRo da qualousc
«U> da lUPcatlinantn Hultatôtloí Pana - datancSo, da Ofl
laaisl aaaaa a 03 (dula) anoa, a nulta,

AH. |« - fiavidai, M ptsjulao da raiattdi Pübllca, UcUaçío
inatautada pata aquiai<>i» uu vandi da bani ou maccadoriai, ou
oantta/o «laia daooiianiai

I- alavtndii aibltrarlananta oa ptaçoii
li- (rondando, coín» -raidadeira ou parCalta. narcidotla
lalitruaúa «ju daterUradar lll - antraqondo um narcidoria
pnt outtat
«V • aUsrand-) «ubaiétivla, qualldaüa ou quantidada da

mrcaduila Cuinaulda)
V • luHtanda, put quêlq>|«t aado, ln}uatsnanCa, mala onotoaa ■
pcopoata ou « «««eudle do oontratot Pana - datançlo, do 03
Itiaat A oa (■ala) «"•oa. o nulta.

c^W* DtcMh «Mim - DA niotuBAÇto ■ «rrUo do coktiato
U . I A aatduvAo <k» «-untiato aatS objaio da «eoBpartnasanto, contcolo.
(taualuavlo a avaUavA" p-jr lapiaaantanta da Contratanta.i da.lqnaiaoa paca
Wtitti vto ptaaaota mntiato * Si* ta&Ua Potu» ramln Uvat da Uu,
rcttaddtl.l dtf CPP OSl.lVl.iaa >oa. IW lolaçlo (laada na Sacrataiia Municipal
•». Mtwa «o Nunlaipto da laniA aua - p».
I*'3 d tUoal 4p contrato, a Sr' NlAaia CatoIomU da Araújo leuaa
pottt^aflal do dfS.OM.Tfl.tfa-M. uon loiacAo na lacractria Municipal da
taúila 4# Mntelfle da Santa mea v pj, fomalieanca daiignado,

mihaanu MOiUtado para gatanciac o ptoaanta tarso, lari o laaponaAva

ti
^ J

1
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„■ WMífllUai», llH-hmVi' ptltiMIllU» 4i;.l
;.y.--<!ív* •• • ^

«AWtm* OtCI>» «RCKRX ♦ DO rOROí
r.rr'.: -y4«>*..-os ci<>u'<uerit»-J acstc conitas-i, 49 i!.tj:,íi o

mJ
%<^03 W

.t ■it um» HU.1.

V. t;v .siflrf» ds plí-ac/ «corrtc, tv» iivrado e preunto DMitmo «a 02(«Ium)
•. «r. .yu! v.i» uaitíflílc wUa pariw» a pat du«a toatmunhac. •

•

3anu Alttt - |1L/ 03 âtt U«lg dt 2021

TiJTSHIRlKKS PELO CQHTRATÍwHí.T^ajEH) I
mícimíò*'çõíwíÍa ,g^fRO

• 339.800.471-72
SperotArio Municipal

1

PEL.T :o:;TRArA:"
;

^láííiíx JA? ftzmSjaa.
OARBOSA 6 SOOrA COMERCIO
REPRESKRTAÇÀO DE MOVEIS LTOA
36.222.500/0001-01
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