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CONTRATO DE FORNECIMENTO N' í 58/2O22FOR-PMSS.
PREGÃO ELETRÔNICO N' PE 0í9/2022

Temo dê Contrato dê Forneclmonto que

êntrê si Íazgm a PREFEIÍURA MUNICIPAL

DE souTo soAREs e a Empresa ZEIC

LTDÀ

APREFÉITURAMUNICIPALDEsouTosoARE§,gstadodaBa.hlâ,ingcrltonoCNPJ-GadâstloNaclonaldeP€ssoas
JurÍdicas, sob o no 13.922.554/o0oí-õ8,io;üd; Á';"iã3J9:9.-s1T?3io no08' 1o Andar' centro' soulo soares-Ba'

nêste ato reprêsêntaoo peto pr"teito ú-uniAiãi]ú[ot aXonÉ r-UZ SlnrrpÁrO CARDOSO, Bra§ilêiro' inssito no CPF '
cadâstro dê pessoas risicas sou o nl'b-iàãsllí 95aa á;irt"í"id_o RG n'74.601.3934 SSP-BA, rs§idêntg ê domiciliado

na Rua Gtóri8 sampâio, no 47, C."t J,'õortà'êo"à-B'À n-8ste^cidedê, doÍavante d€nomlnsdo Goi'ITRATANTE' s a

emoresa ZEIC LTDA, inscrltra no cNirj *-u i.,: ãã.'+iá.r sãtooot -6t, com s€de na Rua Antoninha Flalho,263, Apto 2O4'

3ilíi""iilioiiã, õlãiàáiã-à" srr: nb, õÉ-p;'e#'oaãõ, d*".tnáda srmpresmente coNrRAÍADA, firmam neste ato'

J.p;láiã;;u"to ãeieÉniapregao eletrônlco n" 019/2022' na Íorma e condições que sê seguem:

cúUSULA PRIMEIRA. OAJETO

1 .1 . O objeto da pressnte licitâçâo con§iste na AQUISIÇÃo DE GRADE^S- PARA CERoAMENTO' VISANDO MANTER A

5EGUR/ANçA E pRorEçAo ,ô"É",iiá'úàniõ;Júà1Éó, ÀÉrioe1oo Às NESESSIDADES DA SESRETARIA

MUNtCtpAL DE ESPORTE E L'ü;;i ôô'iaÍiircipró, ó"irrms TêÍmo ds Ref€Íênciâ Anaxo ldo Edital de Presáo

EletrÔnico N". 01 9/2022

1 .2. Constitui obioto deste contÍalo a aqui§ição conformê discÍiçáo abâixo discriminado(s):

GúUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUçÃO
2..1. o Rêglme de Execução oo pr"ií"*c-o-níãü é ds conlÍatação lndtrêta, êm obêdiência ao Édital de Pregão N'

019/2022 e seus An"*o", qr", 
""," 

in-,"gâiià'"-p"nã*i"runt" dá transàriçAo, e a Lel F€deral n'8'666 de 21106/'1993'

CúUSUI-A TERCEIRA - PRÂZOS, FORNECIMETO EE RECEBIMENTO DO OBJETO

3.í o orazo dê entrega oo ooieto 0""áti-ii;Ei';;;Í' "d;;árimo 
ae to (aez) aias, contados a partirdo racêbimênto

ãio"r'a" to.*l."Ãto emitiàa pelo setor responsávêl'

a) A enúêga do objero dêstâ ri.it"çiãuãÍJü 
""- 

iocat indicado pêla secrêtariâ Municipal dê Esporte ê Lâzer na8

.,i.ma"O"i. conforme ordem de fomecimento êmitida pslo setor de comPras

i) Toda e qualquer antrega de objeto iHo.o;f,'*üõ|*a; áOlt t""á im"O"ramant€ notÍicada à llcit'nte v.nc€dora

nire fierá obrioada a substituÍ-tos, ü;";õ;;rdente, ticando errtendldo que correrão por sua conta e rlsco tâis

!üirlifiriiJi' §",i0"ãJrrãoã t"'oet, as sançõos preüstas nôst€ sdjtal'

.l\ Em nênhuma hioótesê ssÍão recsbldos obrâto quê não atendam o padíão d€ qualidado exigido 6 a descrição corÍeta

ãâ proauto mencionada no Termo ds Refeéncla'

â) Não sêé consideÍado 
"nn"g. 

,"aiüã; áãã it"n" qr" tenhâÍn.sido devolvidoG por não alênder as êspêcificaçôs6

d;finidas no Termo d" Corprori."o-àíf-o'nir--"1-mãnto, óu quantiOades a mênor ou a malor do que a solicitada'

h) No momento da entrega doobjeto, áni"##;;ô;;i;mecioo p.lo seúiae ómpras a Empresa v€ncedora deveÉ

fomecsr a Notã Flscal o* t"n" 
"ntãáuãt 

nãiãúr-raao" do pedldo' qu" 
'pá" " 

conferêncla' por no mÍnlmo 01 (um)

"-"iiiÃi, 
ã"*ri"ürá as Notas Fiscaiipara o setor rssponsável pelos paoamentos.

l) caso o oblero não est6la * "*ál.i 
ãrí ãJ;!-i""-frãço"i-"ilôia"À,-; secrêtrarla Munlclpal Espoíte e Lâzsr não o

ãceirará e tavrará teÍmo 
"ir"unrt 

nãiãoã à'o-iaio-.'que odtea ""i "noÃinÀáao 
à autoridsd€ supêrior' sob penâ de

[T^?:ffi:l§:i"; *o acsirsçáo do objeto, o mesmo dev€rá s€r Í€tirado pelo íomcedor no prazo de dois dias contados

àâiãtiiãàããaã "a" 
acaitaáo. parãlepàiço no p'"to máximo dê 2 (dois) dias'

CLÁUSULA OUARTA - VIGÊNGI,A

LOÍE »«
VALOR TOTALVALOR UNITANÍIDADEDESCRIITE[.4
R$ 25.000,00RS 781,25Grades para

cercamento
0í
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4.l.ocontratoteÉinícloapósaassinaturaepubllcaçáodoseuexfatonoDiáriooficlaldoMunicÍpjo,eteráduraçãoaié
3.r de dezembro de 2oz, pouenoo seiãàitivãiocontorme Interesse das parteq fodendo ser pronogado medlantê acordo

ãntre as partas e nos têÍmos da Lei 8'666/93'

cúUSULA OUINTA - PREçO, CONDIçÔES DE PAGAMENTO. E REAJUSTE

5.1 - O preoo Torat or, . "rn"g" 
oo'ã'ol";Iía-iá is âàloo,oo (vintê e cinco mil r6ais), resultante das quantidâdes

constantes da ptanittra OçamenUria Li?-páããJt, a" Ér"çr., obled 
_do 

Edital de Presão N' 0'19i2022'

5.2 - O pagamenro s"a etetuaao meisãiríán[e,ãtraves oó oroem oancarlã GnsÍerêicia ou depósito), no prazo de até

ô 3Oo írrioésimo) dia do mes suosequJnie'"1'iã'r""ir"nto, medlante apresentação de Notô FiscayFalura, deúdamente

ãtãJt à1iããirrÍmento da obrigaÉo do obleto dâ licltaçáo'

3:1:P,li1§"}ii3*"iilllüíilXtlT;","9 -o_pÍep 9i.e"f*, dêntro do princrpio da t€oria do êquilíbrio êconÔmico-

ãiâàãir" ã" *"tt"to, 'conforme previsto no art' 65 da Lsi N' 8'666/93'

cúusuLA SEXTA - oRtGEM DOS RECURSOS ..--- É^ tr.rirár .rê píêô áoNo.o19Í2)22.
6.1. As despesas deconentes da execl'ã"o-a'oJJJ"iço" ."nrrhdos com base no Edital de Pregáo No.o'1912022, coÍÍeÍao

à cont€ de recursos *n"t"nto a" ooáãâ"".oilüã"i;; õê;enio r.,runiripat para o exercício conente a saber

oRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

ü[iÉlÉti oà.b].oi- óÊbnEranre rvruNlclPAl DE EsPoRrE E 
-LAZ-ER

ÂcÃo: 201 I - MANUTENÇAo DAs ÃõôLÉ ée-cn?iÀnrr MU NIcIPAL DE ESPoRTE E tÂzER

Eieuento DESPESA: 44.90.52.00

FONTE: OO

GLÁUSULA SETTMA - DIREITOS E OBRIGAçõES DAS PARTES CONTRATANIE§

,1Í. flâ"l"+lHh'âreÍá fomê€sr objero dêsra riciração ds acordo a nec.ssidad. da coNrRArANrE.

7.2. A ooNTRATADA assume 
'n,"'r" 

1?"'iãnãüiiiãài'pãrài dânos ou, DíeiuÍzos causados à CoNTRATANTE ou a

terceiros, decoÍrBnres de doro ou *'i."l1Tsii;i";iã,-úãricià o, impruo-án"â. na execução do objeto desto contrato'

.iiíêtâmêntê. Dor sêus pÍêpostos B/o'""itpá1'"ià"' 
-tiaà 

àxctuindo ou àoúnJã "t"" 
respónsabilidsdê' a fiscâlizâção ou

ácomoanhaniento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos'

z.s. À coHTRAtnon assumira a relpãn'saiiíã"iaã tãLrÉrà'"r"cuçáo.do romêcimento obieto deste Gonrato'

7.4. Reconhecer os dir.ito" aa aomin'r§#ãJl H;;;J;;,"ã" ádminÉtratjva pravtstá no Artiso 77 da Lêi 8'666/93:

7 5 A CONTRATADA ficará obrigaoa-ããcejiar' nas mesmas condlçóes mntratuals' acrésclmos ou supresso€s que se

fizerêm no objeto, de até 25ok("i"t"""";;fi;;;üioà ,ãrãi iniéi"r atuãiiãoo oá cont-ato, na Íorma prêüsta na Lei

5?1iil;,?":álit3àve cumprirl0das as obrisações consrantss-no^=i]*,:":J'-Tg:""^""1?"fffif;"'i"'rndo como

exdusivamênt€ seu" * 'ia*' " "t 
o"-ti"sa§aàco""nt"s oa boa e p€Ífeitâ execucáo do obieto ô' ainda:

7 7 Eferuar a execução oo ooi"r" oJJ,f,ilü"Éõ *niã*" ãip""inoço"", prr.ô e locsl constantes no Edital e seus

?H-s:-t,tr#:lJJla1,:ff:"#ffJ:::::J':ff:nsas, no prazo fixado neste Termo dê Referênciâ, o objêto com avâriâs

ou deÍeitos.
7.g. comunlcar a contratântê, no prazo mâimo de 24 (vlnt€ e quatro) horas que anr8cede a data dos serviços, os molivos

íi;,T',".#íT*:*X*":i::itr"".f"J;"#à,ãii'9ffi,?Jiltl1'.1t""; as obrisaçõ€s assumidas, todâs as

ruj-r:á:l:tll':",n:#ifltsffi#::i1'iJÍ."5i'1!#;0.r,'os de modo idêntico aqu€res consrantes da Nota de

Emoenho,
2,9.3. Arcar com todâs as despesas deconentes de Íansporte e entrêga, sem ônus adicionala PÍeÍêfura Municipal de

Souto Soares.
T.g.4.ACoNTRATADASerálêgalefinanceiramenteresponsávêlportodasasobrigaçõssecompromigsos.contraídos

h'm*r:Hr,e:1"t1*"::ili*:íÍ::,mff ;t"ii"'emn";=Tffi ffff ''nn:l:ff '**"rà";
solidaÍiedade'
7.9.5. Não kansfeÍir a ouÚem, por quslqusr Íorma nêm paÍcialmente as obrigagões'

7.2 - DA CONTRÂTANTE:
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7'2..l.PagarmnÍormeeslabelêcldonacláusulaQulnta,asob'igaÉ6§financeirasdêcorrêntesdopresenlecontrato,na

9jr13T'i'â1?nd}rffi""t:üi"à"nr, ".r"r"nsáo 
rorarou parciar dos s€rviços, c€so não Bêiam atendidas,.dentro de 36

(tintâ ê sêis) horas, as rectamaçOes qJjnzár, sem prejuÍzo de outsas sançõ& que posssm êe 6pl'lcar a CONTRATADA

i:;:;. s;I;jí.;; õil""ir"nr do" prà-o-rio"li'"*içoã Ícontraera arÍâvés da omissão d€ oÍdsm dê ssÍviço.

7.2.5. proporcionar à contrataoa tooas-ãã cãioió"i nrà."aria_s_âo plBno cumpÍimonto das obÍigagões dêcorÍêntes do

àLràtà *íütrà, *nsoants estabeteáã iãr iá"rar no 8.666/1993 esuas altêEções poslsÍiores.

7.ã.6. Ftscat.zâr a êxecuçao Oo objetoã'nãilr'i;ü;á;;" ara unidade competente, úendo, ern deconàrcia, sollcltar

;;;úà""1;; d" *"tratada, que a[enderá ou JustiflcsÉ de lmedlato'.

i:;:i:ft;iifi;;" ;"i"üãâtãqraõâriãórL'roãa" à"*"ente da execuçáo do obleto contratual.

7.2.8. Aplicar as pênâlidades preüstrs em lgi € no ê6llar'

CúUSULA OTTAVA - DAS PENALIDADE ..

8.í. com fundamento no6 artigos eà?ã7 o" Lôi n. 8.666193, a licitiants venc€dora ic€rá sujêitâ, no caso dê atraao

lnius,ficado, assim constderado p"r""eãÀri',iiü"É", rnãxeoLçeâ parctal ou lnexecuÉo total da obrigâçáo, sem prejuÍzo

i:";",ê:;"&;1i-á;.rr-ii" ü"ir^"r,'à.iãóJiaoâã'previa e ámpiã dêfesa, às sesulntss p€nalldad6s:

r - ÁOuá'tcn"i" 
"".pre 

quê foÍsm constatadas inÍrações leves'

ir -'ü,jl-ur. 
"ã 

r"-á irrevista no lnstrumento convocalório ou no mntrato;.

[t - suôpansão temporaria ue paíicrp';t;#ii,;ãdã;;6ãalr"nio àe 
"ontr"tar 

com a AdmlnlÊtr8ção, por prazo não

;;l"J$::s3':LiliasJn"iu"a" p"r" rratar ou conÍarar com a Administraçáo púbflcs €nquanro perdurarem qs moüvos

dsterminantes da puniÉo ou atE queiüâ-proãoíúã ãÉ"uif it"çáo perante á própria autoridadê-que aplicou,a p€nalidade'

quê sêrá concsdidâ ."rpr" qu" o Jiii"'t.ã;;üãr-ildr1nÉüaçao peüs prejuízos resultantês e após deconido o

prazo da sangáo apllcada' --. -^Í^âáâa i,r^romanra c]1m a do inciso ll. fadlteda
E.2.Assânçõêspíevistâsnoslnclsosl,tllslVdestâartigopoderáosoraplicadeejuntsmentscomadoincisoll'
ã'ã"iÃã pê"i" át intêressado, no tei'ptct* pto"""s-g' no. crazg le-.s. f=11.'co) dlas uteb'

g.3. lnexedjçáo conratual, lnclusNe Éi âtrá; in ustiflcado na_ execugão do-contrato, sulaitârá o conlratado à multa de

mora, qus seÉ graduaoa de aco'oo á-m ãliáviàáãE oa inrraçao' obaãecidos oE sesuint€s limites máximos:

t - look (dezpor cênto) sobrê o v"#;; ã;;;ü;;;so oâ ráctsa oo aa'iudicatúo em assinar o contralo' dêntro ds

í0 (dez) dias conidos, Glntados da data de sua convocâçâo;

- 0,3% (lrês dédmos por on,ol ái*airl ãiã ã ügÀi,fu d,a d8 atraso, sobrg o valor da paÍle do Íomêcimento não

i,i1lfi)d.i 1*" anrmos por cento) sobre o varor da parts do fomêcimênro náo reafizado, por cáda dra subs'quentê ao

I?l"i1t;.,"oo"ouo sê reserva ao drrerto de descontar do pagamenro dêvido à contíatada o varor de qualquer multâ

il#;ffi'ffi;;t';;;tu;; ild,,H;"pil;"1" ;;;*;içã-es estiputaaas no @ntralo ou ainda, quando íoÍ o câso'

fa1*";r119';.'Xl:x|3às neste item não rêm carátêr coÍnpensatóÍro _s.o 
seu pagamanro não €xrmrrá o conratado da

iá!"ài"âÜiúJãaã p"ipordas e danos deconentes das inírações cometidas'

E.6. Em quatquer hiÉtese oe aprra]dãã"';;ã;, ;;à;ãi".groo* á riit"nle vencedora o conaaditório e a ampla

dêfesa

cúusul-A NoNA - DA lNExEcuçÃo E DA REsclsÃo
9.1 - A CONTRATANTE p.d"'á 

':;;;;;;rrãi"ãr-[à"g' 
êsre conrÍato' lndspondentê d6 intêrp€lação judicial ou

à*fr"jroi"i"l, s€mprê quê omÍrsr poÍ oarte da CoNTRATADA:

9.'1.í - o não cumprim"nto, o, 
"u*pí'i"nd 

lnàgubr' de dáusulas-contratuals' eopeciÍcâ9ões ou prazos;

9.1.2 _ A tsntidão oo ""' ",.-pnrániol'iàrà^ãíà- 
ôóiriúrnnre a compiovár a impôssibilidadê dê êxscuÇáo do€

servicos. nos prazos e condiçóes ssüpulsdos:

9.1.3-- O atra§o lnlustificado no lnÍclo da êntrega:

9. 1.4 - A paÍalisaÉo aa execrçao aãs-leiviõãJ!"m ju"t' 
"tu"a 

6 préYia c'munlcáÇão à CoNTRATANTE;

9.1.5 - A subcontÍBtação totarou par-c-dão ã01ãto aeJte contrato' a assoclação da ooNTRATADA com 
-outrem, 

a c€ssao

ou transrerância, totar ou parcr6l, iã,i ã^iã'ã tr"a", cisao ou lncorpoãfrá sem a prévla autoüação por escrito da

3.?!lTlâY"l,mento pda CoNTRATADA das dsrerminâções regurares dá FrscarEaÉo da CoNTRATANTE, bem

r.ff-a3";t#:r*3:rrffLÍado d8 tunss na exôcuÉo dos serviços, anotadas na foíma do pêrásrâÍo primêiro do aÍtigo

67 da Lei númerc 8666/93 de 21l06r'93:

õr.ri-ã dáJi":áÉo ààatenua, insouàncla ou concotdata da coNTRATADAI
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9.1.8.1 - No caso dê concordata é facultado à CONTRATANTE mantêr o contrato, com a CONTRATADA, assumindo ou

naá á controle aas atividades que Julgar necessárias, a seu exdusÍvo juÍzo, de forma a permitir a conclu§ão da entÍega

dos produtos sêm prejuízo à Administração;
9.1.9 -A dissolução da CONTRATADA;
à.f.iO - À àtt"raiao socialou a modificaÉo da Ínalidade ou da estrutura dã GONTRATADA, que prejudique a execu@o

do confato;
ó.t.it - ô"ân"nOo 

" 
resclsáo nos termos do item 8.1 acima citado, acarÍetará para a CONTRATADA, asconsêqüências

ô"ti"" 
"ã 

,rtlàã gô ua L"l tt" oooolgg oê 2í106/93, sêm prejuÍzo de outras sançôes preü§tas na citada Lei.

9.2 - A resclsão contEtual podeÍá também ocorÍeÍ das segulntes fomas:
ó.i.t - Determinaaa por atà unllateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos aclma enumerados nos itons dê 8.1.í a

8.1.10, ou outros conüdos na Lei No' 8666/93 de 2l106/93;
ó.2.2 - nrigar"t, por acordo entÍe âs partes CONTRATANTES, de€de quê ha.ia conveniência para a CONTRATANTE;

ã.ã.ã.t - Ài1""iãã ámigávelou administraüva dêverá sêÍprec€dida de áutorizâção sscrita etundamentada da autoridads

compêtente da CONTRATANTE;
g.z.âI - euando a rescisáo ocorrer, sem culpa da C6NTRATADA, seÉ ressarcido a este os prêJuÍzos rêgulaÍmente

comprovados que houver sofrilo, tsndo dirslto e:
a) Devolucão da oarantia 'se houver;
Oi Pagamántos Oãvidos pela execuÉo do contrato até a data da rescisáo;

9.2.3 - Judlclal, nos termos da leglslâção em vigor'

cLÁUsULA DECIMA - CONDIçÕES GERAIS
iú lé"al o" propriêdãd€ 

-6xctusiva 
dâ CONTRATANTE, os relâtórios, planos estatísücos e quaisquêr outros

documentos elaboiadós pela CONTRATADA, rsfêrênle ao objeto êxes.rtâdo por elâ;

í0.2 - A CONTRATANiE reserva-se o direlto de suspendêr temporariamente a execuÉo deste Contrato, quando

nàcessário por conveniência dos serviços ou da Adminisiração, rêspeitados os limites lêgai6 s os dirêitos âssegurados à

CONTRATADA;
f ag-- int"sãl-n o pr"sente contrato, lndependêntemenle de transcrição, o Edltâl e seus Anexos e a Proposta de Pre@s

da CONTRATADA;
iõ.À- f.ra, sãã pármitidos a CONTRATADA, Sub-€mpreitarde ÍoÍma parcial ou, ainda, sub-rogar este Conaalo;

ió.S - É"ru *núO é regido pêlâ Lei no. g.GG6/93, a Íim de dirimir alguma dú,vida em casos omissos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISGALIZAÇÃO DO CONTRATO:
it.f . e"i"ãntrto 

"erá 
Íiscaltrado pelo servidor Roãrigo Vieira Andrade, insqito no cPF de n.o 035.303'545-97, portador

da Matricula de n.o 571, para e,{ercer as atribuises de êestor de Contratos AdmlnlstÍadvos do Poder Execuüvo Munlclpal'

*nio*" ó""r"to tr,tunlôtpat oe n." 172, de 26 de agosto de 2021, publlcado em 26 de agosto de 2021 no Diário oficial

do Município,

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO
izf' --as partes sisnatárias dest6 Contrato olêgêm o Foro da Comarca de souto Soarês' do Estado da Bahia' com

r.n1n"iu eipo"sa ã qualquer outro, por mais frivilegiado -que 
seja' E por estarem justas e conAahdas' assinam o

pi"."niá õái,tr"o 
"m 

'os (irês) vtas oe Igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo
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Souto Soares Ba, 15 de Agosto de 2022.

Luíz
PrBfsito Municipal
CONTRATANTE
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ZEIC LTDA
CNPJ: 38142.í53/000144
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EÍADO DA BAHIA

PREFEMJRÂ MUNIdPAL OE SOUÍO SOARES

Av. ,oé S.Dpiio, nÊ @, Cêúro, Souto Soar.a - Bâhh, CEP il6.E OO0
CI{P, 13.922-5s/r/0oo1-98 - rehfax (Ors) 333S21s0 / 2!Ia

EXÍRATO DE CONTRATO
PREFEÍTURA IIIUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CllPJ/IilF: I 3.922.554J00oí 48

Contr.b 
'l' 

í5U2022FOR+I3S - PEg6o Et€b6nlco no 0198022
Co ríanL: PrBrcltuÍe Munlclpsl dê Souto SGr€6- Behlâ.
OU.IO: AOUISIÇÃO DE GRADES PARA CERCAMENTO. VISANOO T'ÁNTER A SEGURANÇA E PROTEÇÁO DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO. AÍENDENDO ÀS NECESSIDADES OA SECRETARI,A MUNICIPÂL OE ESPORTE E
TAZER DO MUNICIPIO.
PrEpor.nt rHoirob!trdo: ZEE LTDÀ ins.íib no CNPJ 3ob n' 38.{42.15la0mí{1, coÍn s€de m Rua Antoninha
Fraflo, 26:i, Apto 204, Sento Antônio, HrcêiÍà do Sul - RS, CEP: 96. Ê270-
v.loÍ tlornoloíEdor R§ 25.0m.00 (ürb e cinco mil rBais).
Ernbúârll nto L.gal: Loi n.o 8.666193 6 10.5ã02 suas pcbíoÍos dGráçôe6.
untdâds o.ç.ír.'ltáú: 0207.0í - sEcREÍaRA I.UIEIPAI DE EaPoRTE E L ER
Proj.ÁIr\dd.d€: 20í6 - ltârut6ncâo das A{ô6 da Sscísta.ia Mun. cle Espoíb ê bzeí
ELEXEITO DE8PES^ a4.90.52.00
Fohtê: 00
Prazo de Vigânds: 1í082022 a311121zJ22.

tute doqJínênb ioiassinado diEitâlmênts por SERÂSA Eryerian
95C1 F27860B4ErrABF6351C4AFF8C068

Di6Íio oficiotdo f,lunlcípb §@

Prefeitura Municipal de Souto Soares
j Contrato
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