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CONTRATO DE FORNECIMENTO NO 178/2O22FOR.PMSS

PREGÃO ELETRÔNICO NO PEO26I2O22

Temo de Contrato d6 Fomecimento que
entre sifazem a PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOUTO SOARES e a Empresa CRISTIANO
LIMA BASTOS PEREIRA - ME.

A PREFETTURA UUNICIPAL DE SOUTO SOARES, estado da Bahia, inscrito no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas, sob o no 13.922.59000'l -98, localizado à Avenida Josê Sampaio, no 08, ío Andar, Centro, Souto Soares-Ba, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor (a) ANDRÉ LUE SAMPAIO CARDOSO, Brasileiro (a), inscrito no CPF -
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n" 916.397.19SO4 e portador do RG. n"74.601-39$0 SSP-BA, residente e domiciliado na
Rua Glória Sampaio, no 47, Centro, nesta Cidâde, doravante denominâdo qI&§IAIIE, e a empÍesa, CRISTIANO LIMA
BASTOS PEREIRA - ME, CNPJ: 07.533.564/0001-39, Localizâda na Rua Gêrci Aurêliano de FigueÍedo, 32, Centro, lrecê/BA,
CEP: 44-90G000, denominada simplêsmente CONÍRATADA, firmam neste ato, o presente contralo, na foÍma e condiçôes que

se seguem:

CúUSULA PRIMEIRÂ - OBJETO.
'1. í. Este Conkato tem como objêto a aquisição de lüeiras, lixeira/contêiner, carÍinho de limpeza, cano cuba, coletor para lixo,
conjunto de lixeiras seletivas mm 4 (quatÍo) cestos de lixo para suprir âs necessidades da prefeitura, fundo municipais e seus
departamentos, conforme descÍiçóes conslantes no Anexo I - Termo de Referência do Editâ|.

CúUSULA SEGUNOA - OO PRÂZO
2.1 . O praz o máximo para a entrega do(s) ob.ieto(s) náo poderá(ão) seÍ superio(es) a 20 (vinte) dias corridos, a contar da data
de recebimento da "Ordem de Compra" emilida pelo setor Íesponsável.

cúusuLA TERCETRA - ENTREGA E cRtrÉRto DE AcElrAçÃo Do oBJETo
3.Í. A licitante se responsabilizará pela entrega e ofêrecimento do objeto, ôm perfeitas condiçóes novos e sem avarias, em
suas respeclivas embalagens originais com todos os manuais ou orientaçáo de uso ê obedecendo às especifcaçóês constantes
neste instrumento convocalório.
3.2. O objeto solicitado deverá ser entregue confoÍme a pÍogrâmaÉo enviada e mediante a ordem de compras/fomecimento
do Setor de Compras nos seguintes locais e horários:
a) Prefeitura Municipal de Soúo Soares,/Ba Av. José Sampaio no 08, Centro, Souto §oaÍes/BA - CEP: 46.99G00O, horários de
Funcionamento das 08:00h as 12:00h e 14:00h as 17:00h hoÍário de Brasília.
3.3. A contÍatada é responsável por todos os custos da entrega, incluindo seguro, até o enderêço de destino (ClF) relâcionados
no item 3.3 alínea a).
3.4. Verifcada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora devêrá promover a substituição do masmo, no pÍazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas nesle edital.
3.5. Náo será considerado entrega realizada para prodúos quê tenham sido devolvidos poÍ náo atender as especifcações
definidas no Termo de Reíerência, ou quantidades a menor ou a maior do quê a solicitada.
3.6. No momento da entrega dos produtos conforme cronograma a vencêdora dêverá fomecer a Nota Fiscal dos itêns
enlregues na lotâlidade do pedido, que após a conferência, por no mÍnimo 01 (um) servidor, encaminhaÍá as Notâs Fiscais
para o setor responsável pelos pagamentos.
a) A Sesetaria solicitante terá o prazo máximo de 03 (três) dias para procêssar a conÍerência do que foi entregue, lavrando o
leÍmo dê recêbimento definitivo ou notifcando a contratada para substituiÉo do objeto entregue em dêsacordo com as
especificações.
b) O recebimento provisório ou defnitivo náo êxclui a rêsponsabilidade da contratada pela p€rfeita execução do contrato,
Íicando a mesma obÍigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se â qualquer tempo se verificarem vícios,

deÍeitos ou inconeções.

CúUSULA QUARTA - UGÊNCIA
4.1. Este contrato teÍá validade de '12 (doze) meses, contados da data da sua assinaturâ, com eficácia após a publicaÉo do

seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado mediante acordo enlre as partes e nos termos da Lei

8.666/93.

CúUSULA QUINTA - PREçO, REUSÃO E REAJUSTE
5.1- O valor global para o Íomecimento ora contratado importa em RS 1@.000,00 (cento ê nove mil reais), rêsultante das
quantidades constantes de Proposta de Preço vencedora, obieto do Editel dê Pegâo N'- O26f2O22.

5.2. Os preços sáo fixos e irreajustáveis.
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5.3. Fica ressalvada a possibilidade de Íevisáo do preço oÍertado, dêntro do principio da teoria do equilíbrio econÔmico-
financeiro do conlrato, conforme previsto no art.65 da Lei N'8.666193

CúUSULA sExTA - DO PAGAMENTO E ORIGEM DOS RECURSOS
6.1 - Os pagamentos devidos à contratada seráo efetuados através de ordem bancária ou cÍédito em conta corÍente, no prazo

náo supeÍior a 30 (trinta) dias, após a apresentaÉo da Nota Fiscal devidamentê atestada.
6.2 - Em havendo alguma pêndência impeditiva do pagamento, o pÍazo fluiÍá a partir de sua regularizaçáo poÍ parte da
contratada.
6.3 - As notas fiscâislfaturas que apresentârem inconeÉes serão devolvidas à Contratada e seu vencimento oconerá após a

data dê sua apresentaÉo válida.
6.+ A Empresa licitânte vencedora do presente ceÍtame fica obrigada a emitir Nota FBcâl Eletrônica, para pagamento do

obieto desta licitaÉo, sendo enviada juntamente com todas as provas de regularidade paÍa com as Fâzendas FedêÍal,

Estadual e Municipal, bem como para com o FGTS e Justiça do Trabalho.
6.5; Constatando-se a situaÉo de irÍegularidade da contratada, será providenciada sua notificaçâo, por escrito, para que, no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situaÉo ou, no mesmo prazo, apÍesenle sua defesa. O prazo podeíá ser
prorÍogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

6.& Peristindo a inegularidade, a contratanle deverá adotar as medidas necessáÍias à Íescisáo contratual nos autos do

processo administrativo conespondente, assegurada à contÍatada a ampla defêsa.

6.7- As dsspêsas deconentês da execução dos serviços contratados, corcrão à conta de r€cursos constanbs dô
dotaçóB consignada3 no Orgamgnto Municipal pâra o exercÍcio corÍentê, a 3âbêr.

Unidade Orçamentáriai. 02.'1O.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE OESE. E MEIO AMBIENTE
Proi.Atividade: 2'155 - Manutençáo das Açô€s da Secretaria Munic. de Desenvolvimento e Meio Ambiente
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Matedal de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Matêrial Permanenle
Fonte: 00

Unidade Orçamentána 02.02.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj.Atividadê: 2008 - ManutenÉo ê Desenv. das Açõês da Secretaria de AdminisÜaÉo Geral
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos ê MateÍial Permanente
Fonte: 00

Unidade OÍçamentária: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
Proj.Atividâde: 2062 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de EducaÉo.
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 01

Unidâde Orçamentária: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj,Atividade: 2084 - Manutençáo das Açôes da AtenÉo Hospitalar e Ambulatoriay Média ê Alta Complexidade
Po.Atividade: 2158 - ManutenÉo e Desônvolvimento das AÉes do Fundo Municipal de Saúde
Proj.Atividade: 2155 - Manutençâo das Açóes da Atenção Básica
Elemento Despesa: 3390.30.00 - MatêÍial de Consumo, 4490.52.00 - Equipamêntos e Material PeÍmanênte
Fonte: 02,14

unidade Orçamentá.iâ: 02.06.01 - SEcRETARIA MUNIcIPAL DE AçÁO soclAL
Proi.Alividade: 2087 +úanutenÉo das Açõês da Secretaria Mun. de Ação Social
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo, 4490.52.00 - Equipamentos e Material PêÍmânenle
Fonte: 00

CúUSULA SETIMA. DIREITOS E OBRIGAçÕES OAS PARTES CONTRATANTES
7.í .DA CONTRÂTADA:
7.1.1- A CONTRATADA deverá fomecer o objeto desta licitaÉo de acordo a nêcêssidade da CONTRATANTE.
7.'1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramenle responsável por lodas as obrigações e compÍomissos conlÍaídos mm
lerceiros, para a execuÉo desie Contrato, bem como, pelos encargos tÍabalhistas, previdenciários, fiscais, securitáíos,
comerciais e outros Íins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou preruizos câusados à CONTRATANTE ou a tetcêiros,
decorÍentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execuÉo do objeto deste Contrato, diretamente, por

seus prepostos ey'ou empregados, náo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fscalÉaçáo ou acompanhamento Íeilo
pela CONTRATANTE ou por seus prepostos.
7..Í.4 - - A CONTRATADA assumírá a responsabilidade total pela execuçáo do fornecimento objeto deste Contralo.
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7.1.5 - A CONTRATADA obrigâ-se a manleÍ estoques sufcientes para atender as necessidades do objeto contido no Edital,
quê é partê integÍante dêste Conlrato.
7.1.6 - Reconhecer os direitos da adminisÍaçáo, am caso de Íescisão administrativa prevista no AÍtigo 77 da Lei 8-666/93;
7.1.7 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execuÉo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por

eles assumidâs todas as condições de habilitação ê qualiÍicação exigida na Licilação.
7.1.8 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitâr, nas mesmas condiçóes contratuais, acréscimos ou supressóes quê se
fizerem no ob.ieto, de alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei FedeÍâl
n.8.666/93.

7,2 - DA CONTRATANTE:
7.2.1 - pagaÍ conforme estabelêcido na Cláusula Quarta, as obrigações ínanceiras decorrentes do presente Contralo, na

integrâlidade dos seus teÍmosi
7.2.2 - AfrscÀlizaÉo do fomecimenlo seÉ poÍ pessoal designado pela CONTRATANTE.
7,2.3 - poderá a fiicalizâÉo ordenar a suspensão total ou paÍcial dos serviços, caso nâo sejam atendidas, dentro de 36 (tintâ

e
seis) horas, as reclamaÉes que fizer, sem prejuízo de outras sanÉes quê possam se aplicar a ooNTRATADA.

CúUSULA OITAVA - PENALIDADE
8.1. Com fundamênto nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666193, a licitanle vencedora ficará sujeita, no caso de atraso injustificado,

assim considerado pela Aãministraçáo, inexecuÉo parcial ou inexecução total da obrigaÉo, sem prejuízo das

responsabilidades civil e cÍiminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

| - Advertência sempre que Íorem constatadas infraçóes leves.
ll - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no @ntralo;
lll - suspensão temporaÍia de paÍticipação em licitaÉo e impedimento de contratar com a AdministÍação, por prazo nâo superior

a 2 (dois) anos;
lV -'Deáaração de inidoneidade para licitar ou conlratar com a Adminislração Pública enquanto perduraÍem os motivos

determinantei da puniÉo ou até qúe seia promovida a reabilitaÉo perante a pópria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que o contraiaào Íessarcir a Administraçáo pelos preiuÍzos resutlantas e aÉs deconido o prazo da

sançâo aplicada.
8.2. As sànçOes previstas nos incisos l, lll ê lV deste artigo podeÍáo ser aplicadas juntamente com a do inciso ll, facultada a

defesa prévia do inleressado, no respeclivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

8.3- lnexecuÉo contratual, inclusive por atraso injustiíicado na execuÉo do contralo, sujeitaÍá o contratado à multa de morâ,

que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

| - 10% (dlz por cenlo) sobre o valor ão contrato, em caso de recusa do adjudicatáÍio em assinaÍ o conlralo, dentÍo de 10 (dez)

dias coÍridos, contados da data de sua convocaÉo,
ll - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento não realizado;

lll - 0,7% isete décimos por cento) sobre o valor dá parte do fomecimento não realizado, por cada dia subseqilente ao trigêsimo.

8.4. AAdàinistraÉo se reserva ao diÍeito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura

imposla em virtúde do dêscumprimento das condições estipuladas no contrâto ou ainda, quando Íor o caso, cobrada

iudicialmente.'8.S. As mullas pÍevistas nêste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento náo eximirá o Contratado da

responsabilidade por perdas e danos deconentes das :níraçÕes cometidas.
8.6. Em qualquer-hipótese de aplicação de sançóes, seÍáo assegurados à licitante vencedora o contraditÓrio e a ampla defesa

cúusuLA NoNA - DA tNExEcuçÃo E DA REsclsÃo
9.j - A CONTRATANTE podeÉ rescindir, unilateÍalmente, este Contrato, independente de interpelaÉo judicial ou extÍajudicial,

semprê que ocoÍrer por paÍte da CONTRATADA:
9.t.i - O nao cumpÍimento, ou cumprimenlo inegulaÍ, de cláusulas contratuais, especiÍicações ou prazos;

9.i.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a @mprovat a impossibilidade da entÍega dos produtos

adquiridos, nos prazos e condiçÔes êstipulados;
9.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega;
9.'1.4 - A paralisação da entÍegâ dos produtos, sêm justa câusa e prévia comunicaçáo à C-ONTRATÂNTE;

9.i.5 - A iubcontiataÉo totaaou parcial do objeto deste contrato, a associaçáo da CONTRAÍADA com outrem, â cêssão ou

tÍansferência, total óu paÍcial, üem como à rusao, cisao ou incoÍpoÍaÉo sem a prévia aulorÉação por escÍito da

CONTRATANTE:
9.Í.6 - O desatendimento pêla CONTRATADA das detêrminaçôes regulares da Fiscalização da CONTRATANÍE, bem como

dos seus superioÍes;
9.1.7 - O coàetimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas nâ forma do parágrafo primeiro do aÍtigo 67 da

Lei número 8666/93 de 21l06r'93;
9.1.8 - A decretaÉo de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
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9.1.8.1 - No caso de concoÍdala é facultâdo à CONÍRATANTE manter o contrato, com a CONÍRATADA, assumindo ou não o
controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo iuizo, de Íorma a permitir a conclusáo da enlrega dos prodúos
sem prejuízo à Administração;
9.1.9 - A dissoluçáo da CONTRATADA;
9.1.10 - A alteraçâo social ou a modiÍicaÉo da finalidade ou da eslrutura da CONTRATADA, que prejudique a exeanÉo do
contÍato:
9.1.Í I - OcorÍendo a rescisáo nos lermos do item acima citado, acaÍetará paía a CONTRATADA, as conseqüênciâs contidas
no artigo 80 da Lei No 8666/93 dê 2í10683, sem preiuizo dê outras sanções previías na citada Lei.
9.2 - A Íescisáo contratual poderá também oconer das seguintes foÍmas:
9.2.í - Determinada por ato unilaleral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumeÍados nos itens de 9.í.1 a 9.1.10,
ou outros contidos na Lei No.8666r'$ de z'll06pgi
9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTFTATANTES, desde gue haja conveniência para a CONTRAÍANTE;
9.2-2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de aúorizaÉo escrita e fundamentada da autoridade
competente da CONTRATANTE;
9.2.2.2 - Quando a rescisáo ocoÍTer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os pre.iuízos regularmente
comprovados que houver sotido, tendo direito a:
a) DevoluÉo da garantia "se houver;
b) Pagamenlos devidos pela execuçáo do contrato até a data da rescisão;
9.2.3 - Judicial, nos leÍmos da legislação em vigoÍ.

cúusuLA DEGTMA - coNDrçóES GERA|S
10.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatôrios, planos eslatísticos e quaisquer outros doanmentos
elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela;
10.2 - A CONTRATANTE resêrva-se o direito de suspender iemporariamente a execuÉo deste Contrato, quando necessário
por conveniência dos seÍviços ou da AdminislraÉo, respeilados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA:
10.3 - lntegram o presente Contrato, independentemente de transcriÉo, o Edilal e seus Anexos e a Proposta de Preços da
CONTRATADA;
10.4 - Não Será permitidos a CONTRATADA, Su emprêitar de forma parcial ou, ainda, suurogar este Contrato;
10.5 - Este contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, â Íim dê dirimir alguma dúvida em casos omissos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:
11.í Este contrato seÉ fscalizado pelo servidor Rodrigo Meira Andrade, inscrito no CPF de n.o 035.303. +97, portador da
Matricula de n.o 571, para exerceÍ âs atribuiçóes de Gestor de Contratos Administrativos do Poder ExecJtivo Municipal,
conÍorme Decrelo Municipâl de n.' '172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 2ô de agosto de 2021 no Oiário Oficial do
Município
'l 'l,2. A presença da Íiscâlizaçáo não atenua, nem elide as responsâbilidades da CONTRATADA.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAçÃO
12.í. O presente Contrâto será publicado sob forma de extrato em Diário Oficial do Municipio, no prazo de 10 (dez) dias a paÍtir
da dala de sua assinatura.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FORO
13.'l - As partes signatárias deste ContÍato elegem o Foro da Comarca de Souto Soarês, do Estado da Bahia, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estaÍem justas e @ntratadas, assinam o presente Conhato,
em 02 (duas) vias de igual teor e único eíeito, na presença das testemunhas abaixo

Souto Soares Ba. 07 de Outubro de 2022.
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ANDR LUI
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

1

SA CARDOSO CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA - ME
CNPJ: 07.533.564/000í39
CONTRATAOO
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ESÍADO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUTO SOARES
Av.losé Sampaio, nl 08, CêntÍo, Souto Soarês - 3âhla, CEP 46.91 0-000
CÍ{PJ 13.922.554/mO1-98 - Telêfar: (075} 333S2150 / 2128

EXTRÂTO OE COIITRAÍO
PREFEÍTURA UIICIPAL OE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: í 3.922.554000í -98

Conlr.ÍD l{' 'l78r20ZlFOR+]íSS . Pregão El€tÍônicD n" 02612022
Contialanl...i PreÍoalura Muíricipal de Solb Soares- Bahia.
Obleto: Aqrisi@ de ftxeias, lir€irdconEinêí, ca.Íinho do limpezâ, cam qJbâ, colsto. pâre lúo, coniunb dê lüeirâs
ssl€üvas coín 4 (quato) cêstos de lirc pâra súprir as nec€ssidâdes da prsfgituía, func,o municjpais e sous
depaítram€nG-
Proponênl./Hornolog.do: CRISTIA O UMÂ SASTOS PEREIR - UE, CNPJ: 07.533.5ôí0001-39, L@lizada na
Rue Gerci Àurelieno de Fiquerodo. 32. Cêntro, kecâ/BA, CEP: ,14.90G000.
Vdo. HomologEdo: R§ 109.000,00 (cento 6 novê lril reâi6).
Emb.sam.nto L.g8l: L6i n.o 8.666/93 6 1 0.520/02 suas posterioros altêrâ@ês.
Unidadê Orçpmôrtáiâ: 02.10.0í - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE. E MEIO AMBIENÍE
ProiÁtividâde; 2155 - i,lenutenÉo dás Aoõ€s dâ S-retâdâ Munic. de Dêsênvolvimênto s Mêio AÍnbi€nte
Elomento Dosp€sa: 3390.30.00 - Matêdâl dê ConsuÍno, 4490.52.00 - Equipamêntos ê Matêdal Pernsnentê
Fontê: 0o
Unidade Oí9ámedáÍia: 02.02.01 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAÇÀO GERAL
Píoj.Alividâd6: 2008 - ManutênÉo o Oêsênv. das A9ões da SêcBtaria dê AdíyÍnistÍâção Gáíâl
Elemênto D€sp€se: 3390.30.00 - MâtêÍial dê ConsuÍm, 4490.52.00 - Equipemsntos € Mabrid PêÍÍnanêntâ
Fonb: 00
Unic,edê Oíçpmênlriâ: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ProlÁtividadê: m62 - Manutênção daa Açõ68 do Fundo Municlpal de EducaÉo-
Elemônto Dospesai 3i)90.30.00 - Matêdal de ConsuÍro, 4490.52.00 - Equlpamentos e Materlsl Peínanente
Fonlê: 0í
unidade OrçêmenláÍia: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE
PÍoi-Alividâd€: 2084 - MânutenÉo dás A@s da At6nÉo HGIrtâlaÍ e AmbdstoÍiay Média 6 AÍra Comdêxidedê
Proi.Alividadq 2158 - Manulençáo e Oêsenvolvimenlo das Açõês do Fundo Municipâl de Seude
Proj.Atividâde: 2155 - Mánut6nÉo dâs Açóês da At6nção &isicâ
Elem6nlo Oêsp€§a: 3390.30.00 - Malêdd d€ Con$ÍrE, ,1,190.52.@ - Equipamontos ê Mal€dC PeíÍnan€nto
Fonte:02,í4
Unidadê OíçamêntáÍie: 02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÂO SoCIAL
PÍojâtividadê: 2087 -Menutênção dâs a@s da SêcÍ6ta.ie Mun. de Açáo Social
Elemênto Dêsp€sâ: 3390.30.00 - Mât€ílal de Consumo, 4490.52.00 - Equipâmonbs € Metêíiâl PeÍmâneôtê
Fontê: 00
Prazo de Vlgênda: 07/1012022 , 07l1um23.

Estê docuínênto Íoi essinâdo digitiâlmsnl€ poí
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Diório oircioi ao illuntcípb [f§
Prefeitura de Souto Soares

Contrato

www-soutosoares.ba.oov.br


