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lnterruptor 01 §eção simples: 3,OO und; lnterruptor 03 seçõês simples: 1,00 und; Luminaria tipo spot

para 1 lampada iricandescente/íluorescente compacta: 4,00 und; Paredes: Alvenaria de vedação de

blocos cerâmicos Íuraclos na horizontal de 9x14x19cm (espessura I cm) de paredes co área liquida

nraior o! igLral a 6 m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

af_O6i2014 ô4,52 m2; EsquaCrias: rnaCeira: Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou

meciia) 91ir210 crn Íjspessura Ce 3,5 crn irrcluso dobradiÇas - fornecimento e instalação aÍ_O812015.

1,00 t:nrl; Porta de radeira almofadada semi-oca (leve ou media) 80x210 cm espessura de 3,5 cm

inciuso dobradiços - fornecimento e instalaÇão aÍ-0812015:2,00 und; Janela de madeira: 2,20 m2:

Metálicas: iorta de Íerro de abrir tipo grade com chapa com guarniçôes: 0,90 m"; Janela basculante

em chapa dobrada de aço: 0,30 m'z; Cobertura: Fabricação e instalâção de estrutura pontaletada de

madeira não aparelhada para telhados com mais que 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto

incluso trandporte vertical aÍ-12t2015: 76,00 m'?; Cobertura em telha cerâmica tipo francesa ou

marselha excluindo madeiramento: 76,00 m,; Revestimento: Massa única para recebimento de

pintura em argamâssa traço 1:2 :8 preparo mecânico com betoneira 4001 aplicada manualmente em

íaces internas de parêdes de ambientes com área maior que '1 O0 m, espesgura de 100 MM com

execução (le taliscas aí_0612014: 109,04 mr; Pavimentação: Contrapiso em argamassa traço 1 :4

(cinento e aieia) preparo meôânico com beto;reira 4OO L aplicado em áreas secas sobre laje aderido

espessura 2 cm aÍ_061201r1: 41,33 m2; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo gÍês

padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m,
aí-C612014.41 ,33 m'?; Pintura: Aplicação nranual de pintura com tinta látex acrÍlica em paredes duas
demãos: 1 09,04 m'?; Pintura esmalte Íosco em madeira duas demãos: 14,90 mr; pintura esmalte
Íosco duas demãos sobre superfície metálica incluso uma demão de fundo anticorrosivo utilização de

revolver (ar-comprimido)'. 2,40 m2; Limpeza da obra: Limpeza final da obra: 76,00 m,; sendo
contÍafacla pelos serviços proÍissionais a empresa ARAúJo & ARAUJo coNSTRUToRA LTDA, de
propriedade da PREFEITURA MUNlclpAL DE cAxlNGó. E, como nada mais foi solicitado leer
a regisiro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o re uer
eu, Eulália sousa de sena Rosa, Gerente da Divisão cle ART, por Delegação da presidênci P

n'06/2015, âutorize! a expedição da ,tresentê certidão que vai datada e assinada pelo responsável
do serviço e por mim. xxyxxixxxxxxxxxyxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Teresina (PI), de novembro de 2016

Eulólia S e Jen Ro.so
N1ô1r lar ô17ú

Ge16nte Dr,. Ce ART

\.
Por delêtà d: Preridência

? 06/2015rN
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VISTO:

Preça Demóstenei AveIno, 1767-cenrío 
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REPÚBLICA FEOÉRÂÍVA DO BRASIL
ESTÂDO DA PARAIBA

CARTÔRIOAZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISÍRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVANVO DE CASAMEI'ITOS, INTERDI
JÔÃO PESSOA

PR0CESS0_1

MOTJALIDÂTE

o-L1LL23§,1

DA COMARCA

Av. Epitácio Pessoa, 1'145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Faxi (83) 3244-5484

http:/fu/ww.azevedobastos.not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.nol.br

OECL.À.RAÇi.O OE SERVIçO O= At'TENTIÇAçÃO DIGITAL

O Bcl. VálL'.r /\ze'lêC^ de L4irênd1 ,:r?/?rca.l(, OÍci.r d- Prr''lri'. ic,-')tro C|Yil Ce l.l2scirientos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnlerdiçÕes e
T!,tDl3s corn nlr;buiç1c de aulenl:caÍ e :e:on\ecer Írr?r dc Carn-1'._:! 'l: Jcáo Ireasoa Capital do Eslado da Paralba, em virtude de Lei, etc...

DECLAPÁ paÉ os devrCos lrs de C;íeilr q're, o dccu/n?n'o em ."eyc ic.nl:í.êlo individualmenle em cada Códígo de Autenticaçáo Digitall ou na
referida sequêncla, Íri autenticadôs,Ce acordo com as Leoislações e ocrmas vigentes!.

DECLARO âinda que, para garanlir kanspàrência e segurânçâ juÍÍdica de todos os âtos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Éstado dâ ParaÍba, a Corregedoria GeÍal de Jusliça editou o Provimento CGJPB N'OO3/2014, dete.minando a inseÍçáo de um código em todos os
atos noloriais e Íegistrais, assim, cada Selo Digital de Fiscálizaçáo Exlrajudiciâl contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC1231í
Xrx4 e dessa forma, cada autenticâçào processada pela nossê Serventia pode ser confímada e veriÍcada tantas vezes quanto íor necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da ParaÍba, endereço httpi//corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitau

A autenticôÉo digital do documenlo faz prova de que, na dala e hora em que ela foi tealizada. a empresa OAVIO ALVES DE ARAUJO EIRELI
dnha posse de um documento cdm as mesmas câraclerlslicas que íoíam íeproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAVIO ALVES OE
ARÂUJO EIRELI a responsabilidâdê, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresenlado a este Carlório.

Esta DECLARAÇÁO foi emilida em 2í04/2019 'tia:05:'í3 (hoÍa local) alravés do sistema de autenticaÉo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Arl. 10, 10ó e seus §§ 1" e 2o da tÍiP 220012001. como lambém, o documenlo elekônico autenlicado contendo o Cerliíicado Digital do
titulsr do Carlúro Á:evôdo B?slos, poderá ser solicitado diíetrmenle a empresa DAVIO ALVES DE ARAUJO EIRELI ou âo Cartôrio pelo endereço
de c-meil aUien:ica@a4evedcbêslos.hot.br

A ccnsulta destà Decara?âo eslará dill )nl el :m rís.o. te el1 lí0412020 11:39.06 (ho.a locel).

rcódlgo de ÂutonllcaÉo Dlglttl: 38í2100, i {55t3C97t1 a SC{216041e08Sô . : C97S-3
'Leglslaçóca VICênt?§: -er Federêl ro 8.§;9/:{ Lea Federc! :\o'.r..llSl2OO2, L,l:dUa Provisória no 22OO|2OO1, Lei Federal no 13.105/20í5, Lei
Estâduál no 6.72'1l20C8, L:i:staduat nô 10.13? ::'3 c proúmen:. CGJ N. c/0372014.

O referido ó veÍdade. dou Íé.

CHAVE OIGIÍAL

00005b1d734íd94í057Í2d69íe6bco5b08fcbe6d22d6cd2a6326a§4be5356835c2S58026í584d(64ed1}d7afl422O67dba3c95c2962d3aab2Í6e667S32
d3a3c55b 1 1 beedc4c99O4d0seegc3e465â4d0b

111https:l/autdigital.azevedobaslcJ.not brlhome/comFrovônle/8812 Í 6041808t§130975
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Para inÍor.naçõ€s mei? delalha4as déste at., ac!!.e o site hlfsjlleltfllglhLaz§lg!&lAslgsIgLE e informe o Código de Consutta desta
Oeclaraçáo.

Códlgo ds Conrrll! Jêsta Declar! êo. 960204
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CoNTRATO ADMINISTRATIVO N" 021 / 20 17
CARTA CONír'rTE N" O1/2O17

CONTRÁTANTE: A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE DI,MDR\,ÂL LOBÁO. iT]scT'ita TT<,

CNPJ/Mf sob o n' : 06.554.885/O0O1-57, r:om scdc n:r i\r,crrida Padr<:
Joerquim Nonato, 132 - llajrro: ( -'('r':lIon(jliLc ato :cprescntirdÍr pclo
Scn}or l)rcfcito Mr-rnicipa),LUlS GONZAGA DE C^RVALHo JUNIoll.
l)ortador clo IiG n." 983.032-SSl'j-lll c inscri:,r no CPF )1." 396.375.'13.t.
7 2- ztlsai...ct su l)sclito, doravantr: cL: rronii narla CONTRÂ1 ANT§

CONTRÀTADA: ÂRAÚJO & 
^R^ÚJo 

CONSTRU't'oR , crrr)rcs.r inscrira no CNI'.i
n"25.186.1ír2/000i-97, corr: scrlr: na liua i:'i-a:rcisco .Josa I'crcirâ, n''
293, Ccntlo, Coivaras- l'i.

O CON1'RATANf ii c a CON'l'li^'li\l)A, acimir r:sirr:cificir<los, ra:m (jntre si â.iustado o
Drcsentc CONTR^TODE SERVIçOS conformc autorizar;:io (lo Co,ivite r.' Ol i20li, regulatlc
pelos pieceitos dc direitô pirblico, cspccialmcntc pcla l,ci ::.' 8.66(>/93 e altcraçócs
posteriores, aplicando- se-lhes, supletivamcntc, os princÍpios da reoria geral dos contratos e

disposiçóes de direito privado, bem coÍlo mcdiantc as scguilltcs cláusulas e condiçócs:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ . DO OBJETO

O prcsente contratô tem pôt objcto scrviços dc CONSl'lfuÇÀO Dl:: MURO DE ÀRRllt4O P^Ri\
colrTENÇÀo Do ..\'TERRO DD UNrr\ Clitaclni NO Nlt.rNIClptO DE Dlr),tDRVA]. LOIJ^O-
l'>l(l'ortaria :r" 448, de 13lA9l2OO2), con[ornlc cs;.)r:c ificacõc s c quantiCades constantcs do
Convite n." Of /2O\7 .

CLÁUSULA SEGUNDA . DA LICITAÇÂo

A aquisiçào dos itcns, ora contratâdos, foi obicto dc Ii<:itaç:ào, <ic acordo com o disposto no
Capitulo tl da Lei n.'8.666/93, sob a rnodalidade ConviLc.

CLÁUSULA TDRCEIRA . DA VINCULAçÁo

O CONTRÂTAN'ID e a CONl'ltÂ'l'ÂDÀ vincularn-se pk:namcntc ao prescnre conii-aLo, ao
Cotrvitc n.o Ol l20IT, bcm como à proposra [irmada pr:ler CON'lltÀ'l^DA. Dsscs docr:mcntos
conslam do Processo Licitatório c sáo partcs inl.egranl.(:s c complemer']tare s deslc ContraLo,
ind c pend en te m cn te de transcriçeio.

CLÁUSULÂ QUARTA - DÂs oBI{IGÁcÕEs Do CoNTR./TTANTB

O CONTRATANTE obriga-se a:

I - crnitir a oldein dc Íorrrr:r:irnci-rto cios it(:ns ot)jcto dc contrélto, assinada pcla
autoridade compctcntc (ciirctor(a) (io Sctor liinzrr)ceilo);

II - eíetuar pagancnto ri CON'l'ltÂ1)\D^ cle acordo com ô csl.abclccido ncstc
Contrato;

M00ALiãÂ;E_

ViSÍO:

III - fiscalizar o íicl cunp:-inrcnto dr:stc contrâto;rtra..cs do Sclo:'/\drnlr
Financeiro, integrado ao Gabinctc clo Prcf(:ito Municipal.

CLÁUSULA QUINTÂ - DAs oBRIGACÓDS D^ CoNTR^,f^DA

Â CONTI1ATÀDA obriga-se a;

I - exccutar o presct]tc corltr'âto cm csLrita consonáncia com ôs scus dispositivos,
com o lnstrumento Convocatót io c com a suál pfoposta;

II - entregar os itcns do olrjcto Co conLrato, na secle cla Prefeitura Municipal ou
cm local preestabelecido na oldenr dc Ibrnccimcnto, no Prazo má.'rimo de 48 (quarcnta e oito)

horas, de acordo com a necessirlar.lr: c r:onvc,'niérrcia da Âdrninistrlcào;

III-er.rtregaloobj
constantes do Processo i,icitatr)rio, Collvito tl" 0l/2

AVENIDA PADRE JOAQUII/ NONÂTO, ] 32 - B

I lvo

eto clo conlrato (:nr ostril.a concolc!iincia corTl ets especificaçõcs

oiE[âld6 FiôérrzáÉo Írpo NomL c: AHE3r313-(3Pti
valor loral do Ato: Rl ,1236 ohfóo.<t dGdo.to.m:hth.r..lôdigit l,llrôlu.,br

cód.

llt@á9.&i\lcdJÉod

5100465-1 't6 08:

CNPJ: 06.554,885/

I
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IV - substituir,;is suas cxpr:nsas c no prazr-r clr:
em quc sr': vcrificar'en] vÍcios dcsLozlnlcs dc.r iritrirão r'rorrlral;

V - respotr sabilizar- sc peios danos causarlos diretaFrcntc à 
^dministlaç,ro 

o\.1 il
terceiros, decorrcntes de sua culpa ou clolo na exccr-rçào do contraLo. nào cxcluincio ot.r
reduzindo cssa rcsponsabilidade a Íiscalizaçáo ou o acompanhanl,nto pelo COii'l'R^TÂN'l'jj:

VI - assumir, por sua conta exclrrsiva, todos os encat.Ítos l.csultantes da cxccuÇào
do contrato, inclusive impostos, Laxas, cnlolumcr-1tos c sLlas n]â.roraÇões incicierrtes ou r1r-:c

vicrem a incidir sobrc o refcrido objcio, bcm colno encargôs tecnicos e traballristr..s.
prcvirlenciârios e securitár'ios cio scu pcsso:rl;

VII - utilizar na exccuÇào clo ::r'cs(:ntc coirtral.o so:rent(: pcssoal cm siLuaçii.)
t rabalhista c securitá-ria regularcs;

VIII - manter durantc a cxccüçào r.lo contrato c crr co mparibiliclaclc conr a.s
obrigações assumidas, todas âs condiçóes dc habilitaç,ro c q'.raliÍi<:rrçáo cxigidas na licitaç:âo.

IX - fornecer ao CONTRA'I'ÂNTD todas as irrÍormaçócs soliciracias accrca clo objr:to
destc contrato;

CLÁUSULA sExTA. Do RECEBIMENTo
O objcto desta licjtaçào será fornccido na seclc do Municipio c será vistoriado por sctor
comperentc desta PreÍcitura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÉNCIA
Dsie contrato vigorará por g0 (noventa) clias a partir dc sua assinatura, podendo ainda, scr
prorrogado ou aditivado, por intercssc público e rlc acordo r:om a convenirltcia dcstc
Municipio, nos termos da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA . DA DoTAçÁo oRÇAMENTÁRIÂ

Informamos que as dcspesas scráo eÍ<:t.r.r;,rd:rs corÍr Iccursos provenientes do Orçamento Gcral
do Municipio de Demcrval Lobáo, Piaui, para cxercicio de 2017, no clcmcnto dc dcspcsa -
339039 - Outros sen,iços de Lercr:iros pcssoa juridicâ.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CON'IRATANTD pagará à CONl'ltAf ill)A ovalor global de RS 73.938,35 {sctcnta c oito
mil novecentos e trinta e oito rcáis c trinta e cinco ccn tavos).<:onfor::rc proposl.â.

cLÁusuLA DÉCIMA - Do EeuÍLrBRro EcoNôMrco-FINANcEIRo

A rccomposiçào dos Dreços dos itens ob.jcto do contrato rcger-se-âo de íorrna a mantci'o
equilibrio econômico financeiro da CON'l'RA'l'ADA, ou seja, rÍlantendo-sc o mesrrlo
perccntual entre o preço dos itcns aclquiridos por cia no ciistribuidor e o ofertaclo ao
CONl)l TANTE em sua proposta nâ ópoca dâ iicitação.

PARÁGRÂFO PRIMDIRO - O rr:stabclcc jmcnto do cqurlibrio r:conômico- financeiro scrá
solicitado expressamente pela CONTRÂ'I'ÂDA quando da cntrega da fatura dc foinecim
das notas Íiscais de aquisiçào dos proclutos junto ao forncccdor, quc será analisad
Sctor f inanceiro clo CO NTRÁTÂN'l'0.

PAITAGRÂIfO SDGLINDO - Nào scrào considcrndos pedidos clc rcequilibrio de

c

o

relativarnente a faturas antcriormcntc cntrcgucs, mcsmo que essas aincla náo tcnham sido
quitadas.

P/üiÁGRAFO TDRCDIIiO - O prcço cobrado :râo podcrá, cm lripótcsc a)guma, scr superior ao

praticado pela CONTRÁ'I'ADA ao público cll] l{orâ1, devcttclo ser repassados ao

CONTR^TANI'D ôs dcscontos promociollais prâticados p(:la CON1'lt,\T^D^.

cLÁUSULA DÉCIIvlA-PRIMDIRA, - DO PAGAMENT

O pagamento será efetuado mensillmcnte, em moc

AVENIDA PADRE JOAQUlrvl l'!ONATO' 132 - B

r['6digfui,É'd{.oH

cód,

0 glt3l

r 88122707'1808151

ONPJ: 06.5 54.8 B
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ViSTO

l'ÀluGl?LFo PRIivllilRO - o paganrctlro scrã fcito .rr: a''ó 'l(l ;!ri:1ia) clas r:t::r"ait:s r:r'
aprcsentaÇáo da nota fiscal/fatura, estando est'l rir:r'lcierrn.'rrle alcslada pcio sr:1":'
compelente.

P^RÁGRÂrO SEGUNDO- 'lbltdo cm visI.r o pt-.rzc conc(idirio i).r:':: paÉ.1xrcnto, nao ha!r:t:t,
cicntro deste prazo, isto é, (la apresonl"açáo clâ cobranÇa à dat.a :lo cfctivo paganll::l;o scrrl
atrasos, nenhuma Íorma dc ?r.tualizaçrio do vaior dcvido

PAIúGr{ÀFO TERCEIlio - Nenhurn pallamcnto scrzr ch:Luado à CCrr"TR\l'ADr\ snquanto foi
pcndente de liquidaçáo qua:quer obrigaçà.o Íirrancr:irit (lLl('lhc i.)r ii'l1posta, etr: r'irtudt: cic

pcrralidade ou inadimplência con tratu al.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FtSCALIzAcÁo

A cxecuÇão do prcsentc Contrato scrá fiscnlizacla I)írlo I)irciô:' do S(:tor Âdministrai.rto
Financeiro do CONTRATI\NTI.

PARÁGR\lio Ü^-lCO - o scr-vidor rr:fcricio a:'iorar'á, crr: regisr:-o, toclils as ocoriéncr.,s
rclacionadas com a cxecução do contrato, dctcrminanclo o que fo: necessário à regularizitçào
das faltas ou defcitos obsen ados.

CLÁUSULA DÉCIMA.TERCEIRÂ . DAs PENALIDADES

Pcla inexecuÇáo total ou parcia.l dcstc Colrtraro, o CON'l'R.,\T^N'f II poderá aplicar :i
CONTRATADA, garantida a prévia dcÍcsa c scgundo a cxtclrsào da falta enscjada. as

pcnalidades previstas no art. 87 da Lci n." 8.(-166/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicaçáo dc rnultas, o CoN]'R^'l'AN'1'Eobservarii ,..r

pcrcentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobrc o valol cstimado do contrato por'
dcscumprimento de qualquer cláusula contratual ou da tomada dc pÍeços.

PAIúGRÁFO SDGUNDO - As multars poderáo dcixar d(i scr aplic?rdas eul casos fortuitos ou
motivos de Íorça maior, devidamcrrtc justiÍicados pela CO)ITRATADA e accitos pclo
CONTRÂ'IANTE,

PÂRÁGRÂFO TIIRCEIRO - As multas aplicadas serào clt:scontadas de pagamentos poruentllra
devidos ou cobradas judicialmentc.

CLÀUSULA DÉCIMA-QUARTA - Dos cASoS DE RESCISÃo

O presente contrato será rescindido cxccpcionalmentc, por quaisr;uer dos motivos clispostos
no art. 78 da Lei n." 8.666i93, sob qualqucr uma clas formas descritas no artigo 79 ci?.r

mcsma lei.

PAtúGltAFO UNICO - Dm caso clc rcscisào adÍninisrrariva decoÍ:-!:nte cla inexccuÇiio ioral ou
parcial do contrato, a CONl'RA'l'Âl)A náo [crá dircito a espér:ie alguma de indenizaçào,
sujcitando-se às conseqüências contratuais c icg;ris, rcconhecidos os d!reitos ia
Administraçào, assegr:rada a ampla dcÍcsa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA . DoS IIDcURsoS

Dos atos do CON]'RA']AN'lD dccorre ntes da aplicaçrir.) da l.e :

recursos dispostos no seu ârt. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA . DÂ PUBLIcAcÀo

O cxtÍato do prcscnte Coirtleto scr;i pr.rbiicacio no Dizirio Ofici.ii dos i\'lunicipios, no p
Drcvisto no parágraÍo único clo art. 6I cla Lci n." 8.666/93

CLÁU§ULA DÉoIMA-§ÉTIMA - Do§ cAsos oMISSos

Os casos omissos seráo clecididos pela Ad:rinistraçáo ContratanLu, aplicando-se o que disl:,)c
a Lei n'8.666/93, suas alteraçõcs c clcmais prcccitos clc dircito púb)ico, c, su plctivam(:nic,

os principios da teoria geral dos co)rtratos r-'as disp

CLÁUSULA DÉCIMA.OITAVA - DO FORO

AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132. B

n 8.666/93, cab S

cód. 808227071 51
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VISTO:

I''loal el(:ito o íoro da Cornârca clc i)crllcrr,:rl l,obào. lastâ(.ir) <io !)iairi..iel .-]usii(:ii Co:rriirrr, ir;:ia
dirirnir as questóes dcrivadas dcstc Conu'aro.

lf por cstarem dc aco:'do, depois dc lido c ;rchado conlir|r (j o pir:sent(: coil:ato Iavrâdo cm
duas vias, assinam as partes abaixo.

DDMERVAL LOBÃO (PI)2o dcfevcrciro dc 2OL7.

Luis G onz,ng.r ,Jri :ltoi
coN'tR-A.

CONTRÁTADO
-l 

estenrur.rhas:

AVENIDA PADRE JOAQUIIV] NONATO, 132 _

Cl'iPJ: 06.554.
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PROCESNFEA/CREA.PI

MOÚALIO

VISTO:

NE

illlil

x0L

CONÍFÀTÂOO

enheko civil, Íécniao om

LO

NEY s11-vA

PROFISSIONÂL
r 302r62013

BTEIFA CBEA ONIGEM

IOADE
L IOS I

EÇO PÁBÁ COiBES
61UÂ ÂTLEÍA MÀCU ÊNI8O

!p
aiíonroaíes2BO

NE
2ô21792

CO}JT
ÂUJO & AEAUJO CONSTNUÍOHA LTDA

o
600EMPI 14@horÍÍôllco

MÂIL EMPRÉSA

NTFO
BB

UA ÉRANCISCO JOSE PEEIR 293

nÉ PON

IDÂDÊ
ARAS 4335.000 )32313188

CONTNA ANÍE
TRATANÍE DÂ O8RÀ/SERVIÇO

REFEITURA MUNIcIPAL oÉ DÉ[,1ERVAL LoBÁo.PI
PFlCNPJ

385000r57

VENIOÂ PADÊÊ JOAOU;M NONATO, 132

N0ÉÊÉÇo PA
ENTBO

EMTFVAL 
'OBÃO

s70
DAOOS OA OBFÂ,/SERVI

ÉFEITÚRA MUNICIPAL DE DEMEBVAL'OBÁO-PI
n DÂ o8nÂ/sEivlço

554885/000157
ONE

VÊNIDA PADFE JOAOUIM NONAÍO 132
DEREÇO DA OB R

ÊNT

EIiJEÊVAL LOBÁO I

iÍriclal lndrvidual.

P

Rf de Obía ou

CLA DA ÂRÍ
DE cNtcÁ VEL UNIOA

ECUCAO COLA NIDAOES

STRUÇ DÊ UM [,I CONTENÇ OO ATEÂRO DE I,]IIA CRECHE

ÂLOR OBFA./SE
78.938.35 17 420n6t2017

BFarsESVtÇO
UBE OE ENGENHÂFIA DO PIAUI. CEPI 300 s 214,82

AL E OATA 0dloro como vordadêhôr ! â lí D..l.rô como vôtdFdêlrâE 36 l.lormâçóe3 ,clÍnt

VÁL LOBÀO, 6 do M
óo 2017

NÁIN N

946127329
oa stlvÂ PREFEIIUNA MUNICI

06
DEMENVAL

o .anÍalo esilo o! vêóâ
o8 S

(2) Â AFT á válida sornente quafldo quiladã. msdiânlo apíêsêntâçáo do
comprovânle do pagam€nlo ou coníerência no site do CÍea,
(3) A vla sSsihada dâ ÀFT reg:slrâda elelrcnicamenlo a paÍiír de 01/08/2014
náo seÍá aíqulvaala ío Cíea,
(4) A 0uarda da via assjnada da ÂRT regis!íada el€tronlcômenlo seíá do
r€spoasâbilidâde do píofissional € do conlralantê, coín o obl6livo dê
documentar o vlnculo conlrâtuâl-

{1)O a estã Àn é 8200765435 (5) Uma via desla ABÍ dêveÍá p€rmanecer

(6) ABT ê um impoílânle anslíumeoto dê vâloíizaçáo pro,issionãl e
íiscaliaaÇáo do exêrclcio ilegal.
(7) Ào enceíar as atvidadBs e/ou conlrnlo, in,oÍínâí a Bâixa desla ÂRÍ
junlo ao CBÉA'Pl.
(8) Dêclaío alendimenlo às Íêgras de acessibilidade previstns nâs normas
lécnicás dâ ABNÍ. na legislaÇão espêcilrca ê no Decrelo n'5.296. dê 2 dê

câl da obía/serviÇo pãrâ
,lns de liscalirrção

A autenticidade da ART deveráho Begionálde Ênge.lhâííâ e Agronomia do Pilul
.Ânotação dê Êêsponsabllidade Técnica - Lei Fedeíal N'6.49ôr7

tâ via. smlÍda ã parlirda áÍea íeslrila do proÍiss onalno SislêÍnâ de
o CâEÂ-PI(SIGEC), íaz provô do RegislÍo desta ART perônle leÍceiÍos,

zoda apto§enlaÇâôdâ viâ o.jglnãl, oo côpaa aulênlica, no piazo
elecido pela logisláçào vigenlê.

FEA/CBÉA.PI

ód.

. vabr Toral dó Àrol
o'd.do. do .Iô .ú::hlús

22707881 Dàta:

Oi!ilal

Il'üar PROFISSIONALI Í2" via: CON|âATA 13'viâ OBHÁiSEFVICOI

\

€s+

^' ol!r.

itl

confirmada no site do CREA-PI

(www.crea-pi.org.br) h
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ESTAoO DA PÂRÁíBA
caRTóRro AzEvÊDo BASToS

FUNDADO EM í 888
pRtirEtRo REGtsrRo ctvtL oE NASctMENTo E óBlTos E pRtv-ATtvo oE casAirENTos, lN

JOAO PESSOA

DEcLARÀçÃo DE sERvtço DE AUTENTtcAçÃo DtGtrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oíicial do Primeiro Registro Civil dê Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições ê
Tutelas com akibuição de âutênticar e Íeconhecer Íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da PârâÍbâ, êm virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos íns de direito que, o documenlo em anexo identiÍicado individualmente em cada CódOo de Autenticaçáo Dighall ou na
reíerida sequência, Íoi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigenles!.

,^ DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurÍdicá de lodos os alos oriundos dos respectivos seNiços de Notas e Registros do
Estado da PaÍaÍba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Píovimento CGJPB N" 003/2014, delerminando a inserÉo de um código êm todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digilal de FiscalizaÉo Extrajudicial contém um código único (por exemploi Selo Digilal: ABC12315-
X1X4 e dessa forma, cada autenticaÉo pÍocessâda pelâ nossa Servenlia pode ser conÍirmada e verifcada tantas vezês quanlo íor necessário
através do sile do Tribunal dê Justiçá do Estado da PaíaÍba, endêreço http://corregedoria.t pb.jus.bíselo{igitau

A aulenticaÉo digital do documento Íaz prova de que, na dala e hoÍa em que ela foi realizada, â empresâ OAVID ALVES OE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mesmas cara.terlstiÇas que foran4 reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DAVID ALVES DE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresêntado a este Carlório-

Esta DECLARAÇÃO foi enritida em 27lO7t2O1811t15t31lhora local) akavés do sislema de autenticaÉo digital do Canôrio Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 10, 10o e seus §§ 1o e 2o da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado conlendo o Certiíicado Digital do
tilulaÍ do Cartôrio Azevêdo Baslos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DAVID ALVES DE ÂRAUJO ÊlREL| ou ao Cartôrio pelo êndereço
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para inÍormaçóês mais detalhadas deste ato, acesse o site hllpslêUldjg!!ê!3zCyglig!êSlgs!ÊpLb! e iníorme o Código de Consulta desta
Decla6çáo.

Códlgo do Conrulta dostâ Oeclaração: 10394,{4

A consulla desla Dêclaíe;ão estará disponÍvelem nosso sile alé 2710720í9 0E:27:í5 (hoÍa local).

'Códl9o de Autontlcação Dlgltal: 88122707180815100465-1 a 6E122707180815100465-6
tLegblaçó€e Vlgont€s: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, L4edida Provisória no 220012001, Lei FedeÍal n" 13.105/2015, Lei
Esladual no 8.72112008, Lei Estadual no 10.'13212013 e Provimenlo CcJ N'003/2014.

O reíerido é verdade, dou fé.

CIlAVE DIGIÍAL

00005b1d734íd94í057í2d69fe6bcO5b7í4d«07 r4bBfd1Od8b2aa4f666243f6dÍa1g2625ad1caec'l2esede3e56919aOba3c95c2962d3aab2fôe667932d
ãa3c5099b9't9b7't01465eíc01 0f129a800ab

PG.iSEi. da RlFiàlk

taórd. Pú{!ôá. N r 2.201t4,
ô ?a (l. .e!.r(, a 2(i r,

rcP
Rasil

https://autdigilal.azevedobastos.not. br/horne/conptovanlel881227ÍJ7180815100465

.t
PRocESscJotg{'lço3
MOÚÀLICADE

Av Epitácio Pessoa, 1145 Bairío dos Estados 5803G.00. João Pessoa PB
Tel.: (83) 324+5404 / Fax: (83) 324+$484

htlpr rww.ázevedobastos.not.br
E-mail: canoíio@azevedobastos.not.br
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coNTRÂTo N' 78/ 16 DE PRESTAçÁo DE §ERvIços
DE REcUpERAçÃo DE _CoBERTURÂ Dl rr' E. T1
MARGARIDA NO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBAO
. PI E A EMPRESA ARAUJO & ARAUJO
CONSTRUTORA LTDA - ME, NA FORMA ÂBÀIXO,

CoNTRATANTE: o MUNICiPIo D§ DEMERVA"L LOBÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o

06.554.885/OOOI-57, com sede na Avenida Padre Joaquim Nonato, 132

- BairÍo: Centro, rePresentado neste ato pelo Prefeito Municipal'

CONTRATADA: ÂRAUJO & ARAUJO CON§TRUTORA LTDA - ME, empresa inscrita no
CNJP/MF sob o no 25.186.16210001-97, com sede na Rua Francisco
José Pereirâ, n" 293, centro, Coivaras-PI.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado
o pTesente PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE RTCUPERAçÁO DE COBERTURA DA U' E. TIA
MARGARIDA No MUmcÍPIo DE DEMERVAL LoBÀo - PI, conforme Dispensa n" OZa 12016,
regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela lei n'8.666/93 e alterações
posteriores, Lei Federal n" 10.520 de 17/07 l2Oo2, pelo Dec. Federal no 3.555/2000 de
OBlOSl2OOO, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da teoriâ geral dos contratos e

disposiçôes de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condiçôes:

CLÁUSULÂ PRIMETRÂ - DO OBJETO

o presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DB SERVIÇOS DE RECUPERAÇÀO DE
COBERTURÂ DA U. E. TIA MARGARIDA NO MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI,
conforme especilicações e quantidades constantes na Dispensa n" O2O/2016.

CLÁUSULA SEGUNDÂ - DÀ LICITAçÁo

O fornecimento dos itens, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no
CapÍtulo II da l,ei n.'8.666193, sob a modalidade Pregáo.

cLÁusuLA TERCEIRA - DÂ vTNcIJLAçÃo

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, Dispensa
n'O2Ol2016, bem como à proposta íirmada pela CONTRÂTADA, Esses documentos constam
do Processo Licitatório e sáo partes integrantes e complementares deste Contrâto,
independentemente de transcriçào.

CLÁUSITLA QUARTA - DAs oBRIGAÇÓES Do CoNTRÂTANTE

O CONTRÂTANTE obriga-se a:

I - emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela
autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II - efetuâr pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido n
Contrato;

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administ
Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA. DAs oBRIGAÇÔES DÂ CoNTRATADA

A CONTRÂTADA obriga-se a:

I - executâr o presente contrato em estrita consonáncia com os seus dispositivos,
com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II - entregar no prazo mârimo de 05 (cinc
com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitu
12:00hs;

AVENIOA PADRE JOAQUIM NONATO, .I32 - BAI
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III - fomecer o objeto do contrato em estrita
constantes dô Processo de Despensa n" 020/2016:

vis;Õ._,_-__
õlrlrônÍância cotrr-ãs

_,_t
ficaçõbs

ÍV-substituir,àssuasexpensasenoprazode24(vinteequatro)horas,ositens
fornecidos em que se verincarem vícios destoantes do padráo normal;

V - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçáo ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçào do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à liscalizaçào ou o acompanhamento pelo coNTRATANTE;

VI - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execuçâo
do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas rnajoraçôes incidentes ou que

vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encarSos técnicos e trabalhistas,
previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII - utilizar na execuçào do presente contrato somente pessoal em situaçáo
trabalhista e securitária regulares;

VIII - manter durante a execuçáo do contrato e em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificaÇáo exigidâs na licitaÇáo'

f,K- fomecer ao CONTRATANTE todas as informaçôes solicitadas acerca do objeto
deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato da construçáo, será emitido recibo das construçóes devidamente rea,lizadas.

CLÁUSULA SÉTIMA * DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará até 31 de dezembro de 2016 a partir de sua assinatura, ou ao término
do fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda,
ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n' 8.666/93, por interesse público, ou até
conclusáo de novo procedimento licitatório.

CLÁU§ULA OITAVA - Dos RECURSoS

As despesas com a execuçáo do presente Contrato correráo à conta dos recursos do
Orçamento Geral do MunicÍpio de Demerval Lobáo de 2016.

CL(U§ULÀ NONÁ - Do vALoR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ 9.706,45 {nove mil
setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), conforme os preços unitários
constsntes da tabela a seguir:

clríusuLA DÉCIMA - Do EeuiLlBRIo EcoNôMtco-art{ANcErRo

A recomposiçáo dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ào de forma a manter o
equilíbrio econômico hnanceiro da CONTRÁTADA, ou seja, mantendo-se o mesmo
percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao
CONTRATANTE em sua proposta na época da licitaçáo.

PARÁCRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilibrio econômico-financeiro
solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fomecim
das notas Íiscais de aquisiÇáo dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo
Financeiro do CONTRÁTANTE.

to

PARÁGRAFO SEGUNDO - NãO SETáO

relativamente a faturas anteriormente en
quitadas.

PARÁGRAFo TERCEIRo - O preço cobrado não pode râ em hi ótese al ma ser su nor ao
praticado pela CONTRATADA ao p[tblico em geral, de
os descontos promocionais praticados pela CONTRAT

AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, ,I32 - BAI

C

S

considerados pedidos de reequilibrio de preços
tregues, mesmo que essas ainda nào tenham sido q

€6/
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O pagamento será efetuado mensalmente, ern moeda nacional e por meio de cheque nominal
a firma contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (tdnta) dias contados da apresentaçáo
da nota fiscal/ fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido pâra pagamento, nâo haverá,
dentro deste prazo, isto é, da apresentaçào da cobrança à data do efetivo pagamento sem
atrasos, nenhuma forma de atualizaçáo do valor devido.

PARÁGRÁFO TERCETRO - Nenhum pagamento será eÍetuado à CONTRATADA enquanto for
pendente de liquidaçào qualquer obrigaçáo financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULÂ DÉCIMÁ.SEGUNDA - DA FIscALIzAçÀo
A execuçáo do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo
Financeíro da CONTRATANTE.

PARÁGRÂFO ÚNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências
relacionadas com â execuçào do contrato, determinando o que for necessário à regulârizâçáo
das faltâs ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMÂ-TERCEIRA - DÂs PENALIDÀDES

Pela inexecução total ou parcial deste Contratô, o CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensáo da falta ensejada, âs
penalidades previstas no art. 87 da Lei n.o 8.666193.

PARÁGRArO PRIMEIRO - Em caso de aplicaçáo de multas, o CONTRATANTE observará o
percentual de 0,570 (cinco décimos por cento) sobre o valor estimâdo do contrato por
descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRÂFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos íortuitos ou
motivos de força maior, devidamente justilicados pela CONTRÁTADA e aceitos pelo
CONTRÂTANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas seráo descontadas de pagamentos porventura
devidos ou cobradas judicialmente.

cLÁusuLÂ DÉcnIÂ-euARTA - Dos cAsos DE REscIsÁo
O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos
no ârt. 78 da Lei n." 8.666/93, sob qualquer uma das íormas descritas no artigo 79 da mesma
lei.

PARÁGRÂFO ÚNICO - Dm caso de rescisáo administrativa decorrente da inexecuçáo total ou
parcial do contrato, a CONTRÁTADA nào terá direito a espécie alguma de indenização,
sujeitando-se às consequências contratuais e legâis, reconhecidos os direitos da
Administrâçáo, assegurada a ampla defesa.

oLÁUSUIIT DÉCIMA.QuníTA - DoS REcIIR§os

Dos atos do CONTRÂTANTD decorrentes da aplicação da Lei n,' 8.666193, câbem os
dispostos no seu art. 109.

9 arQ ütco)-PRC(

r

cLÁU§uLA DÉcIMA.sExTÂ - DA PUBLICAÇá,o

O extratô do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no praz
previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n." 8.666/93.

cúusulA DÉcIMA-sÉTrMÂ - Dos cAsos oMrssos

Os casos omissos seráo decididos pela Administraçáo
a tei n" 8.666/93, suas alteraçóes e demais preceito
os princípios da teoria geral dos contratos e as dispo

AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - BA
CNPJ:06.554.885/0

W
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Fica eleito o Íoro da Comarca da Contratante, Estado do Piauí, daJustiça Comum, para dirimir
as questôes derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achâdo conforme o presente contrato lavrado em três
yjas assinam as partes abaixo.

Demerval Lobáo (PI), 24 de agosto de 2Q16.

Prefeito Lobão

CONTRATADA:

ARAUJO & .ME

AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -
CNPJ:06
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REPÚBLICA FEDERAÍIVA OO BRASIL
ESTADO DA PARÂÍBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIII'ENTO E ÓBITOS E PRIV^ÂTIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELÂS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pêssoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pêssoa PB
Íel.: (83) 3244-54041 F ax: (83) 3244-5484

hllpJ 
^/v"1 

/.azevedobástos.nol.br
E-mail: cartorio@âzêvedobâslos.not.br
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DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Íutelas com atribuiÉo de aulenticar e rêconhecer Írmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estâdo da Paralba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fns de direilo que, o documento em anexo identificado individualmenle em cada Código de Aulenticaçáo Digital'oú na
refeíida sequência, íoi aulenticados de acordo com as Legislaçóês e normas vigêntês!.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os alos oriundos dos respectivos serviços dê Nolas e Registros do
Estado da P3râiba, a Coríegedoria Geral de JustiÇâ editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando â insêrçáo dê um código em lodos os
atos notoriais e registiais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçáo Eírajudicial contém um código único (por êxemplo: Sêlo Dtgltal: ABC12U5-
XrXa e dessa íorma, câda aulenticaÉo prccessada pela nossâ SeNentia pode ser coníirmâdâ e vêriÍcada tantas vezes quanlo for necessário
atíavés do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, enderêço http://corregedoria.tipb.jus.brselo-digitâl/

A aulenlicaÉo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa DAVID ALVES OE ARÂUJO EIRELI
tinha posse de um documenlo com as mesmas caracleísticas qr€ foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAVID ALVES OE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documênlo aprêsentado â este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO íoi emitida em 27107t2018 1Ot21t2O lhora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Baslos, de
acordo com o Art. 10, 10o e seus §§ 1o e 2o da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Cêrtiílcado Digital do
titulâr do Cartório Azevêdo Baslos, poderá ser solicjtado diretamente a empresa DAVID ALVES OE ARAUJO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço
de e-mail autentcá@ãzevedobastos.not.br

Pará informações mais detalhadas desle ato, acesse o site lgpslh!&lgilal.azêvedobâstos.nol.br e informe o Código de Consufta desta
Oeclaraçáo.

Códlgo dg Con!ulta dosta Declaração: 1039442

A consulta desta Declaração estará disponÍvelem nosso sile até 2710720í9 08:27:í5 (hora local).

rcódlgo do Autentlcação Dlgltal: 88122707180815100593-1 a 88.1227071808151005S3-5
'Loglslaçóes Vlgontos: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 1OJO62OO2, Medida Provisória no 22OO12OO1, Lei Federat no
Estadual no 8.72í12008, Lei Eetadual no 10.'t3212013 e provimenlo CcJ N" OO3/2014.

O reÍerido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

13.105i2015, Lei

00005b1d734íd94f057Í2d69ÍeObco5b7Í4d44O714b8fd1Od8b2aa4í666243í692bfdbe07OaBfO968Of97163e22O8O2aba3c95c2962d3aab2í6e667932da
a3c539b765a5083d83b4dbíÍ55e93735c7a7

http§/auldigilal.azevedobastos.not.br/home/co mV ov anle I 881 227 07 1 8081 51 00593
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CONTRATO Orr pRgsraÇÃo DE sul.vlÇo QUE ENTRE A

EMPRESA RECANTO DOS ALTOS SPE LTDA.EPP I]

anlúro c lnrúto c0NSTRUToRA LTDÀ - ME.

RECANTO DOS ALTOS SPE LTDA-EPP, pessoa juridico de direito privado com CNPJ

24.890.532/0001-00 com sede e foro na cidade de Altos, Estado do Piauí. estabelecida à Rua

Curralinho n' 180, Bairro São Luiz, doravante chamado abreviadamente CONTRATANTE,
e de outro lado, a empresa ARAÚ.IO a nuÚlO CONSTRUToRA LTDA - ME. CNPJ

N" 25.186.16210001-97, com sede e foro na cidade de Coivaras, Estado de Piaú, estabelecida

à Rua Francisco José Pereira, 293, Cenlro doravante chamada CONTRATADA:

CLAUSULÀ PRIMEIRA-DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRÂTADA executara para a CONTRATANTE, a PAVIMENTAÇÃO DE 6.000,00
METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DAS SARJETAS EM
TODAS AS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS ALTOS em ALTOS - Pl.
executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do projeto e planilha
repassados junto ao conlrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA APARELHAGEM E Do NIATERIAL NECESSÁRIo A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aparelhagem e o naterial necessários à execução dos trabalhos serão de responsabilida
ônus exclusivamente da CONTRAI'ADA, Íicrurdo eslabelecido que a CONTRATAN
emprestafti nem fornecerá quaisquer ferranrentas, aparelhos ou veículos durante a execuçâo
desle contrato

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APRovAÇÃo DoS SERVIÇoS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificaçôes e demais
elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece
perfeitamente todas as condições e locais de execução dos serviços, tudo o que fbi
previamenle considerado quando da elaboração da proposta que decorre este contrato, em
tazão do que declara que nos preços proposbs estão incluídos todos os custos, despesas e

encargos que terá que suportar Íepresentando aqueles

ú ryidÊrdr4d4qu

sero Dlg[d d6 Esnzção Tipo tlorrÉr c: lüE37802-2ilOEi
Vârd Tôtâl dô ÁrD: R3 4.23c.e8oinr 

o. d.dB do í. d: hfiD.r,!.bnEÍ.l4DbJ4h.

cód. 8812270718081 51 00413.1 Data:2710712010

f 6lc!o DE REa.ro .ML o^s Prsrc§ rÀrqiaE

será devida pela CONTRATANTE pela realização do o
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J;Parágrafo Único - O representanle da CONTRATADA, aci idertti !lr,ç_Ado- dsc-b14 sob
penas da lei que dispõe de poderes suÍicientes à celebração deste contrato e para obii e

pleno direito à mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos desle contrato obrigam as

partes de pleno direito.

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS 761.160,00 (setecentos e scssentâ e um mil e cento c
sessenta reais) que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas

planilhas de quantitativos quc acompanham o contrato e muitiplicado pelos respectivos
preços unitilrios.

A CONTRATADA se obriga a:

l. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e dc acordo com a melhor
técnica cuidando, ainda. em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade
dos serviços e a funcionalidade de seu resultado;

2, Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tiro econômicos quanto
possíveis, sem descuidar cm neúuma hipótese da segurança e qualidade da obra;

3, Manter, cluranle todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as

mesmas condiçÕes de capacitação tecnica que apresentou ao participar da licitação de
que resulta éste contrato. bern como as mesmas condições de habilitaçâo;

4, Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respcitando com absoluto
rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoçâo de medidas
resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respei
anegimentação, seleção. contrataçâo e administração de mão-de-obra necess
realizaçâo dos serviços;

§ lo - A CONTRATADA estará. durante todo o período dc execução dcste contrato, sujeita à

fi scalização da CONTRATANTE.

cLÁusuLA sExrA - DAs oBRrcAÇôns »a CoNTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;

2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRÂ
Contrato;

a

à

§1" - Nos preços unitririos estão incluídos todos os cuslos de transporle, carga e descarga de

materiais, despesas de materiais. despesas de execução, mão-de-obra leis, encargos sociais.
tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem
como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA. DAs oBRIGAÇÓES DA CoNTRÁTADA

&

váLi Íorâr do Àlo: Rl ,1.23
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3. Designar um representante para acompanhar e fiscaiiiar a exectição deste C

4. Notifrcar a CONTRATADA, imediatame nte. sobrelas faltas e tleÍ'eitos Õ

execuÇão do conlrato.

clitn-n a, grnaa- Dos RDCTJR§G

Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contÍatação colrem por conta do

CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRÁ.ZOS

CLÁU§ULA NONA - DA RE,SPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contÍatada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para eviÍar danos a
terceiros em consequàrcias da execução dos trabalhos. Seú de exelusiva responsabilidade da
contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar quaisquer que tenham sido as

medidas preventivas adotadas.

§ l' A contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os
prejuízos, de qualquer natureza, que caus ou, ainda, a terceiros, e decorrência da execução
das obras e serviços objeto do Contralo, respondendo poÍ si e por seus sucessores.

§ 20 A contratada será. também, responsável por todos os ônus ou obrigações concemenles à

legislação social, trabalhista Íiscal, secr.rritária ou previdenciária, bem como todas as despesas
decorrentes da execução de eventuais trabaihos em horários extraordinários (diumo ou
noturno), inclusive despesas com instalaçôcs e equipamento neoessários às obras e serviços e,
em resumo, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necessários à comple
realização do objelo do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida,

§ 3o A contratada deverá:

a" Providenciar, às suas expensas. cópias dos elementos que venham a ser
necessários à assinatura do Contrato. como tambénr no decorrer da
execução das obras e serviços:

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÀO, o
comprovante de pagamento da "Ano1ação de Responsabilidade Técnica";

c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pcssoas e

bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou ostras lormas de

divulgação das fontes de fmanciamento e de coordenaçâo das obras e

ft'

(
Vâlor

'"'"üonnra or iaaoa ao

serviços, conforme modelos estabelecidos

{?ól

I

L O prazo para execução das obras e serviços de que trâta este Contmto é de 01 (hum)
ano, conlados a partiÍ da data de assinatura pela CONTRATADA.

§ 2o - O conlralo se exÍinguira 5 (cinco) dias após o recebimenlo deÍinitivo da obra.
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c, Manter permanentemente no local das o e ser\,1Ços. cnlca
composta de proÍissionais habilitados e d'e capacidade comprov
assuma perante a FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técni pelas

obras e serviços, até a entrega deÍjnitiva do objeto do Contrato, inclusive
com poderes para deliberar detenninações de emergôncia caso se tomem
necessárias;

f. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, tolal ou parcialmente. os
defeitos ou incorreções verificadas nas obras ou serviços. rcsultantes de execução
irregular, do emprego de materiais inadequados ou nzio correspondentes às
especificações.

CLÁUSULA DECIMA. Do FoRo

Fica eleito o foro da cidade de ALTOS (PI), como o único comperente para dirimir
quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contraio.

E, para firmeza e validade de tudo o que Íicou dito e aqü estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias. que depois de lido e achado conforme. vai assinaào pelas
paÍes, a tudo presentes.

Altos (PI), 25 de Janeiro de 2017

RECA DOS A TOS S E LTDA-EPP
T
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RÉPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAOO DÂ PARAiBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDTçÔES E ÍUTELAS DA COMARGA OE

JOÁO PESSOA

CHAVE DIGITAL

,-cL:l-Q-ooL

DEcLARAçÃo DE sERvtço DE AUTENTtcAÇÃo DtGtrAL

DECLARO ainda que, para gaÍantir transparência e segurança jurÍdica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Regislros do
Estado da ParaÍba, a Corregedoria Geralde Justiçâ editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserÉo de um código em todos os
atos noloriais ê regislrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçáo Extrajudicial conlém um código único (por exetnplo: Selo Digital: 48C12315-
X1XZ) e dessa íorma, cada aúenticaÉo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e veriÍlcada lanlas vezes quanto foÍ necessário
auavés do site do Tribunalde Justiçâ do Estado da ParaÍba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo.digitâU

A autenticâÉo digital do docwento íaz prova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa DAVIO ALVES DE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mesmas caracterÍsticâs que foram reproduzidas na cópia aulenticada, sendo da empresa OAVID ALVES DE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidadê do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27lO7I2Ol8 lO:14:08 (hora local) através do sistema dê autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Aí. 1o, 10o e sêus §§ 1o e 2o da MP 220012001, como também, o documento eletrônico aúenticado contendo o Cerlifcado Digilâl do
tilulâr do Cartóío Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DAVIO ALVES OE ARAUJO EIRELI ou ao Cartó.io pelo endereço
dê e-mail autentica@azevedobastos.nol.br

Para inÍormações mais detalhadas deste alo, aresse o si'€ !Epsl&-UjOjSl!ALgZeyg!9!C§!q§.!-e!U e infcrme o Código de Consulta desta
DeclaÊção.

Códlgo do Consulta de3ta OeclaÍação: 1039445

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sile até 27107/20í9 08i27:í5 (ho,a local).

lcódlgo de AutentlceçáD Dlgllat 88122707180815í00413-1 a 68122707'180815100413-5
lLeglEfações Vlgonto3i Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, lvedida Provisória n" 220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72íi2008, Lei Esladual no 10.'13212013 e Provimento CcJ N'003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

00005b 1d734íd94f057ed69fe6bco5b7Í4d440714b8fd 10d8b2aa4f666243f615da6b3991ac6bagbc4adbbdac€a2fe7ba3c95c2962d3aab2f6e667932d
aa3c51 ccea369ê6c48c2e990832íe58409294
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Av. Epitácio Pêssoa, 1145 Eairro dos Estados 58030-00, Joâo Pessoa PB
Tel. (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244.5484

hípl,www.azevedobâstos.not bÍ ,

E-mâil: cartorio@azevedobaslos.not.br I

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oiicial do Primeiro Registro Civil dc Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelag com atíibuiÉo de aL(enticaÍ e reconhecer firmas da ComaÍca Ce João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude de Lei, etc...

DECLÁRÂ para os devidos fns de direito que, o documento em anexo identificado individúalmente em cada Código de Aulenricaçáo Digitall ou Aa
reíerida sequéncia, foi autenticados de acdÍdo com as Legislaçôes e noÍmas vigenles'.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXÍ
CNPJ: 01.612.618/0001-75,

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC1

NGO - PI

TAÇÕES

CONTRÁTO N." 16.08.16.0I - PREFEITURÂ MUNICIPAL DE CÁXINGO

CARTÀ COI{VITE N." 00712016 - PREFEI']IURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÁIVÍ

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE CAXINGÓ(PI), E

A EMPRESÀ ÀRAUJO & ARAI-iJO

CoNSTRUTORA LTDA., PAnÂ A AMPLIAÇEO
DÀ I]NIDA.DE ESCOI.AR LUZIÂ DE SOUSÂ

ÂGUIAR, NÀ LOCÀLIDADE TÂBOQUINHT{,
OBJETIVÂNDO ATENDER ÂS NECESSIDÂDES DÁ
SECRETARIÂ MUNICIPÁT DE EDUCAÇÂO DO

rÍuNrciPro DE cÁxrNGÓ€D.

I)elopresenreinstnuneltrtr.tl@,inscritontrC\Un,.,t)1'(,12.6l8/Í.)001-75.
com sede administratita nr Ilua.loiio S'.lrros, 133, Ccntro, Caringó-Pl, CEP: 6+.?:l{'L)t)tl, represcntâ ncste ato pela

Sr,r. RITÂ DE REZENDE SOBRINHO, bmsilcirr, crsrth, corncrciârtre, Prefeitr -\'Ítrnicipal, inscrita no CP['n."
+73.995.203-30, residcntc c donriciliada cm ("l ring(l(l)l), dourvante denomin;rclo abrevindtmenre dc

CONTRÀTANIE c, de ourLr.r lad,: a c.p,esa ÂlaÚJO g ARAÚJO CONSTRUTORA LTDA, inscrira no C\P.l
sob o n.'25.186.162/tlt)t)1-97, cônr scdc à Rua Fralcisco.losé l)crciÍ1r n." 29ji. bairro certro, ro nruticipio dc Coivaraspl), CEP:

6.1.335.000, lesrc aÍo Ícprcsclrr(la pclo scu sócio ÂdminisrÍador, o Sr. DÂVID ALVES DE ÀRÁÚJO, brasileiro. divorcincir.

cmprcsfuio, inscrito no Cl']l. n.' 992.798.193-72 e potndor do lt.(i n." 2.1)38.799 SSP-CE, rcsideatc c douriciliado à Rua Padrc

Cirilo Chaves, n.' 1515. lpto 151)1, Bdrro Nonos, em'I'crcsina(l)f, (ilil): 6.l.tU5-310, doÍar'ínrc delonrinlda CONT&{,TADÂ.
firmam esrc contr:to, clue sc reg,cr:i pcl.,rs cláu-suhs e conciiçircs sclS.rinrcs:

CIÁUSULA PRIMEIRA: () obicro clo presenre collrraro ó a CONTFáTAÇÃO DE EIÍPRESÀ ESPECIÁLIZÀDÂ
PARÂ AMPLI.AÇÃO DA UMDÁ.DE ESCOL{.R LUZIA DE SOUSÁ AGUIÀR, NÂ LOCÂITDADE TÂ3OQUINHT\
OBJETTVÁNDO ÀTENDER /IS NECESSIDÁDES DA SECRETÀRIÂ I!ÍUNICIPAL DE EDUCAçÀO DO
MUNrCÍPrO DE CÀ\rNcÓGr).

CIÁUSUI-A, SEGUNDÀ: lnrcqraln c complcmcflnrtr o pr.(:scr)r(: ContLato, independcnrcmen tc cle rcanscrição o

Conüte n." 007/2016 - PR.EFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ (PI), e t proposra clâ CONTRATADA.

CúUSULA TERCEIRA: Ioclas as dcspesas clccorrcntcs du corrrr,rt:tçào c()rrcrio po( culrr d;r doracào

orcrunentária pretisÍr no ORÇAMENTO ÂNUAI 2016, tkr -\ÍU\lCiPIO DE C.\\I\GL)0)l).:crrdo uriuntlos do
l"\Ít., FPÀÍ, ICIÍS, ltllcuIiS()S PIIOPRI()S, Proieto/Atividade: l200(Secrctaria de Educação); Elemcoto de
Despesa: 4.4.90.51.00; Fonte de Recursos:1e 8.

CI"I,USULÀ QUARTÀ: :\ CONTRÂTADA se obrigirrii x:

Parágrafo Primeiro; Enrclçtr os prc-,dutos, de acordr, c(,nt srril pr.opostâ, dc íorrna a ltcr:dcr irs err
CONTRÀTÂNTE , \o ?t',tzt) rniirirno dc 03 (três) dils, c(nlr:rdos <lo lcccbiraento du otdcnr tlcr ti»'lccinre nro:

Porágrafo Segundo: llcsponsltbilizirr-sc por rodos os urcl.gos sr,'ciuis c trabalhiscu, bcm com<.r rributos rlc qu:rlcl

espócie e dernais despcsas quc itrciditnt ou vcnhrm a incitlir sobrc objcto cleste contt?llo, ilclusi\'(.corr-r pcssoitl;

áF, CARTôRrc ÂZEvÊoo BÂsTos rft,oE Eolrmoq o

' --Au6'ntlúçãd Disitàt
LEúdioflÉf,,êrÉv.

Sôh D thd do Ê'srüáêo Tipo Norulc 
^xE37ô31-x1MP,Vàlo' TolaldoAlo R! 4 2lâ'egoní6c.Ldsdo.ro.m: 

hflp.a,..todtetrt.Upb,lu.,br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINêb -'Éi
CNPJ: 01.612.618/0001-75

COMISSÃO PERMÂNENTE DE LICI

Li{A NO <

9o,191-l-os-3-
L

Parágrafo Terceiro: Solicitar, por escrito à CONTRATÀNTE, rncdialre prór'ra jusnhcadva, cvenruais prorrolçrçõcs

do pnrzo de vigência do instrumento contrannl;

Parágrafo QuâÍtâ: ProcedcÍ x enrregl dos pltrltrtos nos locais inrlicados no ancxo ll.

CIIi,USULA QUINTA: O prazo inicir.r dir presracão clr sen'icos scrá, clc m;irim,r. rr-l (qurrtrrr) dius, apris a clara de

assrnatur'a do presente irtstrurnento contra al.

Parágrafo Primeiro: À r,rgôncir clcsrc coruüro, serir clc ()-l (c1uanr.r) mcses. inici;rndo-se na clarir tle 16.08.2016. ,..

firrdrrrkr'sc na dara cfu 31.12.2.A16;

Paúgrafo Segundo: () prirzo contranurl podccá ser p«-rrrogrdo, rurrir orr lnais vezcs, rnediatte acordo entre .r piutcs

e íomralizacão de lermo r\ditivo.

Ct AUSULA SEXTA: -\ CONTRATADA ó rcsponsávcl por t<.rdos os cncâreor soci:ris, rlirbulhistas t sindicais

tctceiros, a clLrem rcsponderá clircmrnellt(,.

CúUSUIâ SÉTIMA: .\ CONTRATÂDA serii o rcspons;-rlel pcla corrduçiio de rrdos os rrabirlhr>s mcnciorudos

ttcste Contrato c na Proçrosta, clbendo-lhc nlirrtcÍ os cntelciin.rentos neccss:irios com a CONTRÂTANTE, n,r

dccouer do fi)úrccimento dos p«xlutrrs.

CúUSUIÁ OITÀVA: O valor global plcvistr.r do objeto selri rte R$ 18.592,86(dezoito mil, quinhentos e

ooventa e dois reais e oiteota e seis centavos), que scri pirgo nrcclianrc contril-enrÍrgr c accirc da nrunicipalidude c

cncaÍni,rhame,rto dr íanrra c rccibos pirnr a tcsourariir dir Pl{l jl;lll'fuIL{ \ÍU\lrlll'.\l Dll C-\\f \(iÓel).

CúUSUIá NONA: A critério e rclusivo dl CONTRATANTE ou pr.rl mirruo acordr:, o prcscnrc Conrraro

poderii a qua.i<1trcl tetnpo scr n:scindicio, rlo todo ou cÍn pil,rfcr, indcpcndcnremcnre dc intcrpelacio iudicitl ou

crtraiudici:rl, cabendo i CONTRATADA, r'ccelxr o (luc ll)0 fi)r delirlo utó ,1 (l:rnl du rcscis'io, ou ainda. sc rr

CONTx,t*TADÀ:

a) l)eixar de cumprir os prirzos estiptrlados no tidit. ;

ll) Ccdcr ou trnnsfcrir, no tocirl ou

CONTRÂTANTE.
ern p,tÍte, os scn,iços corttrltudos, scrl a prór'i:t itn cll

CúUSUIâ DÉCIMA: .'\ CONTRATANTE csrabclcccrá r»ullr r CONTRÃTADA, no stl5.riurc casr.,

'a) Dc 2'lo (dois por cento) do Yalor'global dÍl c(nrtülaâcão for (iia dc arraso [r) i[icio drr cntreg.r dos rnirreriars

Parágrafo Primeiro: r\ rnr, ta seú dispensadlr nr: clso de rtorrôncia de cir:cunsúrncix pfevisrâ cm lei (.)u forcl nraior.

CúUSUIA DECIMA PRIMEIRA: \o dccorrer tlo prlrzct contflnrâi não scrio lcyatlos cm consideraç;io

crnrunicações verüais. 'lbdrs ils con[u'ricirçôcs quc cnlolliurr n execuçâo destc contr:rro, dc cada pâtlc à ,rurra, serio
crlnsirlcutdas como suficientcs se Ícitas por cscrito c enhegtrcs s<tb protocolo ()u qual(luer outl'o mcio quc compíole
() rcccbimento.

g
f F9g89"*s,_,Pffi ;s*"*?,tÉ,!#'"P.fl*Tffi1{rirtri,]' Airtônliôâçãd Diriltal -- - - |ijt,!"Ôb'fr0,sÍstdok,n l:!|duBüdrr'@rtd@rr,tlerq.dor.Iú+d"É.d l:rt

i.il
Cód- AurênUcácáo: 88í227071 8081 5100653'2r Dslá: 27 tO7 nO1 I OAt27 tal
,rffi"nL
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PREFEITURA MUNICIPÂL DE CAXI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

PREFETTÂ ITÍUNICIPÁL
CONTRATÂNTE

DAVID ÁIVES DE ÀXÁU]O

PM .FOLHÀN' J
-PI çl

MOOALIDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT

CL{'USU[-A, DECIMA SEGUNDÀ Às paftcs clegcm dc plcno c comuÍrr ircorclo, o íoro da cicl;rde de lltrriri cbs

I-opcspl), para dirimir dúr'idirs ou rcsoh'cr cluestôes oriundus do prcselrre conrÍat(), desdc gr,re rriro scla Jnssivcl
resoh'ê-las prdlia c lmigavelmente.

Ii,, por assinr estlrcm iustos c contr:arados, f-imrirnr o lxcscntc coÍItrite r:or 02 (clulrs) r'ias tic ig.r;rl teor c fornril,

(iasrnu<i QI). 
'l(, dc itgrsto tle 2ll(,

RITA DE E SOBRINHO

TESTENÍIlNTLÀSI

ARÂUJO & ÀRAUJO CONSTRUTORA LTDA
CONTNÂTANTE

RG N,"
CPF N.'

cód, 88122707180815'

* Digilâl dê Élsüaçáo Tlpo Noínal C:
Varr. Torar dô Alo R§ 4,23

-€ ts

RG N."
CPF N."
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CONÍÊÀTÂDO

tia

INON NEY OA SILVA SOÂRES

LODOP
enh6rro Civrl, Tócnico êm

SIONAL
902162013

RTEIBA CHEA

IRRO
NTNO IUÂ ÀTLETA MACUEBA 61 LTOS

DÀOEoEREÇO PÀnÂ COABÉSPONO

86)32ô21792290000 arronsoâí€s28@
IL

RAUJO & AEAUJO CONSTRUTOHA LÍDA túP

MPRESA CONIFÂÍA
14@hoImâil.com

MÂIL EMPRESA

NDEREÇO Â COB
ENTRC

Bno
FRANCISCO JOSE PÊEIFA, 293

EP

5.000 )32313188

OE

CONÍFAÍANTE

EFEITURA MUNICIPAL DE CÁXINGÔ
PFlCNPJ
1612ô1B000175

À1E CONTRATÂNÍÊ DA OARA,/SERVIçO

ENTFO
0EnÉÇo PA co

UAJOÃO SANTOS. 133
toÂ08

NGÓ I 224.000

NRIET NIO DA OB
OADOS DA OBRA/SEFV

1 61 26 1 8/0001 75EFEIÍUHA MUNICIPAL OE CÂXINGÓ

M

IDÂDE TABOOUINHA 000
IR ROoEnEÇo RVrçO

I 8"C00

IOAOE

INGÓ
NPO OEAÊÍ
nicialr lndividurl

cL SS|FICÂ(lÃo oÂ aBT
ÂTtvroÂoE ÍEcNrca NIVEL DESCRI O DO TNABALHO OUANTIOÂDE UNIOÂDE

ATUÁCAO .SCOLÁ r.0000 JNIDADES
NESUI,lO OO CONTNAÍO

qMPLIAÇAO DE UMÀ UNIDADE ÉSCOLÂB NA LOCALIDÂDE ÍAAOOUINHA.

rosI EN DO 0Â OBBTJSERVIÇO

s 195.9ôs 18.592.86
ÂLOÂ OB

6/08U20r6 A 16í22016
NÍIDAOÉ OÉ CLAS

UBE OE ÉNGENHÀRIÂ DO PIAUI , CEPI
ON

3C0.00
.OCAL E DÂÍÁ 0§cl!ío como vcrdôdolro. ar lnlorfr!Có6r oclmâ qêclr,o como ve.dádolrr s ,a lríoíNcóc! âclmt

CAXINGÓ, 15 d€ Sotombro õo
2016

NAIR
/

NEY OA SI VA SOARES
01946127329

&.8- »,h)
PREFEITURÂ I,!U IPÂL DE CAXING

01612618000175

conprovanle do pagamênlo ou conÍeíáncaa no sito óo Cíea,
13) A viâ âslinâda da ÂRT íêOillÍáda el6líonicsments a par$í d6 Olrc82o1rt
íâo sêíá a(uivada no Cr6â.

Esre cnE 6 ta6n7)
8 SEFV oEs

(1) boleto gaflcáÍo íel€fenro â êsra Aí á 8200694455 {5) Uma via desra À dBv6rá peímaneaêí no local da obÍe/serviço pâra
(2) A Â8T ó válida somsnlo quando quitada. modtanlo aprosonlaÇáo do lins dê ÍiscaiiaaÇáo

Í
(6) ART á um imporlante iístÍumênto do valoÍlzaçáo proÍis§ional
IiscalizaÇáo do êxoíc,aio ilegal.
(7) Á0 encsíar as alividades e/ou conlrâlo. lnloímaí a Baira d

(4) Â guaíde dâ via as§inada da ART íogi§trâdâ €teÍonicament€ 6eíá do
Íesponsabilidadê do prolissional e do contratanle, corn o obietivo do

iunto ao cBÉÂ-Pt.
(8) OeclaÍo alendimcnlo às regras de accssibilid8de previstas
lêcnicas da ABNÍ. m legislaçào especilica e no DecÍslo no 5 6. dedocumenlaí o vlnculo conlíslual
dozombro do 2004

L

)L

u

lr ssroNALll2. CO

:ONFEÂ,CREA-Pl
:ons6lho Rêgíonaldo Engenhaíia o AgÍonomia do Piaul
AFÍ. Anolaçáod€ F€§ponsâbitijado Téanica - Lêi FêdêlatN.6.496r/7

Ésla via, emilida a psrlir d6 áíoa íeslíila do pÍoÍissional no Sislorna d6 Gestào
30 CFEA-PI(SIGEC). laz pÍova do RegisÍo d€sta ART pemnte teícêiros. scm
)rêjulzodB apíes.nlaÇáodâ vh oíiginal, ou cópiâ autênlica, no píazo
3slabslecido pelâ leoislaçáo vi0enl6.

A aulonllcldãdo d! ÂRT podêrá 6êr conlhmâ<Ía no slle do CREA-P!

I

cód. áo: 8812270718081510065
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D&ACONSTRUTORATTDA
ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA LTD/\, Í\4E

Rua Frarrcrsco -/cse Perera. 293. Centrc

CEP:64.335-000 . Fone: (86) I 94?5-922i . Coivaras - Putut

CNPJ:25.186.1621OOo1-97 . C.M.C.;

PR0CESSC 1O rq LI o
MCf)ÀLlüA;E

0

'l'f 1l l

I

i

I

Non're cia Firnra 2 r),2. ' 
t ., 11 ") - rC!fpOl .,1 e Cqttnlr'.'

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FTSCAL DE SEEviÇ9S
SERIE "A'

End.:l,11- -r-! 1 Q :, 4i1 içg -. ).
cEP:Á ', :-:--' )O-, Croaoc. ' ', \ \ ô (J

c.N.PJ.(MF)- lnsc. E sl. No

Nalureza da Operaçáo: PRESTAÇÀO DE SERVrÇO

Condição oe Pagamento..

ÉSPECIFICAÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Esta(,o AT
Bârrro: i"? n:''O

Fon e

c. tvl. c.

Dâta oa E'rrssau ,:.r Not.,

LJN I ÂRIO

-tl

PREÇOS
':-,;;,1

tt

4

e r eÍ!i.e_A*e_aÍ\ ! r Q_l

a.\

a(.ao de B. _-lr.5gJ, s6
rn ,.tIrCJC o d a_

'Í'r rn

1
I

E0ÍT0RÀ É GRÀFlCl lllDEê-:liiÊflcir. LÍir'. . it0: .rnn'r.
Piíes. ,lliC . Srl3 :l C.ii:. . lirr)i^: i:, .,i , ::ti_;
12.Í93.219 CCI l-.a., in:: :sr 1:..1i6.:ir..t Cr.ra
041.1;i.: .L - i.a ôr-r,,;:Ji
05 8l5ccs 5! :, Scf r., _ r\,J. COalt ir !n-.:0 Àll. . rla5,3r ja
PIJ DE CCMÀAÂS - : .air ?...Ci-2iri . Vrilra: I rntr-

,,/i tri i, r-.:,Í' ::

i:'

?: 18.i33 86

tl

QUANT,

001 o0l

dbúLd,2,ei'-.sd.ryír1&!ô uúd.P

Sêlo Diglt.l d. Fls@lizaçãô liPo

oúe.htr. ó. d.ilõ. dô .to .ó:

8E122707180E1 Dãlaicód.
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REPÚBLICA FEOERÁTIVA DO BRASIL
ESTAOO OA PARAiBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASÍOS
FUNDADO EM Í888

PRIi'EIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS Ê PRIVATIVO OE CASAÍ{ENTOS,
JOÃO PESSOA

e3_

I

INIEROIÇÕES E TUTELAS DA DE

Av. Epitácio Pessoa, 1145 BairÍo dos Estados 5803G.00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fa\ 183\ 324+548/

hnp:/lú/ww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobaslos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO OIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mirânda Cavalcanli, Oíicial do Primeiro RegislÍo Civil de Nascimenlos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer Íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo identiÍicado individualmente em cada Código de Auteôticaçáo Digital'or na
referida sequência, íoiautenticados de acordo com as Legislaçóes e normas vigentesr.

,,.-. DECLARO ainda quê, para gaíantir transparênciâ e segurançâ lurldica de todos os atos oriundos dos respêctivos serviços de Notâs e Rêgistros do
Estado da ParaÍbâ, a Corregedoria Geral de Justiçá edilou o Provimenlo CGJPB N" 003/2014, determinando a inseíção de um código em todos os
atos notoriais e regastrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçáo Eírajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dígilal: A8C12315.
XrX2) e dessa íorma, cada autenticaçáo processada pela nossa SeNentia pode ser coníirmada e veriÍicada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Íribunalde Justiça do Estado da ParaÍba, endereço hllpr/corregedoria.ljpb.jus.br/selo-digital/

A autenticaÉo digital do documento Íaz prova de que, na data ê hora em que ela foi realizada, a empresa OÂV|O ALVES OE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mesmas características que íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DAVID ALVES DE
ARAUJO EIRELI a responsabilidâde, única e exclusiva, pela idoneidadê do doq.rmento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÁO íoi efiilida em 2710712018 í0:22:5í (hoÍa locrl) através do sislema de autenticaÉo digilal do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1", 10" e seus §§ 1' e 20 da MP 220012001, como também, o documênto êlekonico aúenticado contendo o Cerlifcâdo Digital do
tilular do Cartório Azevêdo Eastos, poderá ser solicitado diretamenle a empresa OÂVlD ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao Ca(ório pelo endereÇo
de e-mail autentica@azevedobastos.nol.br

Para informações mais detalhadas deste alo, acesse o site Etlpl/êlllE[gital.azevedobastos.not.br e inÍorme o Código de Consufta desta
Declaraçáo.

Códlgo do Consulta degta Dsclaração: 1039441

A consulta desla Oeclaração estará disÊonÍvel em nosso site alé 271072019 08:27:15 (hora local).

tcódigo do Autentlcação Dlgltal: 88122707180815100653-1 a 38122707180815100653-5
'Leglslaçõos Vlgontes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, iredida Provisóriâ no 22OO2OO1, Lei Federat no 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual no 10.'13212013 e Píovimento CGJ N. OO3/20.14.

O reíerido é verdade, dou íé
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CON RATO DE SUB.CON I'RATAÇ^O N." 0 DE

PRESTAÇAO DL] SERVIÇo QUE A MC C0NSTRUÇÔES
AssEssoRrÀ ErnILr- Epp r ,rrreú;o e lnaúlo
CONTRUTOIIA LTDE - i\{ E

MC CONTRUÇOES ASSESSOIIIA EIRELI - EI'l', pessoa juridico de tlireito privado conr CNPJ

07.343.582/0001-58 com sede e fbro na cidirde de Piranhas. Eslado de Alagoas. estabelecida à Rua

Carnpo Crande, n" C l4-A. Xingó. doravantc chamado abreviadamente CONTRATANTX. e dc outro
lado, a empresa ARAÚJo & ÂRAÚJO CONSTnUTORÂ LTDA. CNp.r N. 25. t 86.1ó210001-97,

com sede e tbro na cidade de Coivaras, Estado de Piauí, estabelecida à Rua lrlancisco José Pereira. 293,

Centro dorayante chamada CONTRATADA, tendo cm vista a homologação. pela PMDL, da

Concorrência n'0l/2016 - CPL/PMDI-, e o que nrais consla do citado Processo Adminisllativo que

passa a fazcr parte integrante deste instrumento, indepcndentemente de transcrição. enr confornridade

com as nonnas da Lei n'8.666, de 2l/06/93. com as allcraçôes ncla introduzidas até a presente data as

quais subnretem as partes para todos os eleitos, têm justo e acordado celc'brar o presente Contrato.

conduzido sob o regime de ElvtPRIIT^DA GLOI]AL, regcndo-se a contratação pelo fixado nas

cláusulas seguinles:

CLÁUSULA PRIMEIIIA. DoS DocUI\{ENTos QUE INTEGRAM o CONTRATO

São partes complementares deste Contrato, indepcndentenrente de tÍanscrição. o Processo da

CONCORRÊNCIA N" 0l/2016, il proposta apresentada pela Contratada- seus anexos, os detalhes

executivos, especiticaçÕcs lécnicas, despachos e pareceres que o cncorpam bcnr conro este cont:'ato de

subempreitada de serviços.

CLÁUSULA SEGUNDT\ - DO OBJETO DO CON.I'IIÁTO

A CONTRATADÂ/SUBEMPREITADA executaTá paTa a MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIAS
EIRELI-EPP, 30% (rrinra por ccnro), da CONSTRUÇÃO DE UMA CRECI-lE PROINFANCÍA TIPO
- | em Derneryal Lobào - Pt, executando os serviços cle acordo conr os elenrentos técnicos co,rstantes
do processo da licitação de que decorre este contrato,

CLÁUSULA TERCDIRA . DA APARELHAGEM E DO MATEI{IAL NECESSÁITIO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aparelhagem e o rnatcrial necessdrios à exccução dos trabalhos serão de responsâb ilidade c ônus

exclusivarnenle da CONTRATADA, ficando estabelccido que a CONTRATANTE nâo emprestará nem

fornecerá quaisquer ferrarnentas, cpalelhos ou veículos durante â execução deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS NOITMAS E ESPf,CIFICAÇÓES DOS BIiNS E DA EXECUÇÃO

As obras e serviços ora contratados obedecem às especiÍicações as quais litzem parle este contrâto,

reservado a CON

com as referidas

indenizaçâo.

TRA'|ANTE o direito de rejeitar as obr

Vàro.Tolll doAlo. R14.23*Uonn. 
o. a.a- ao.to.m: hnp.l/..rodls

2270r180815't00497.1
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CLAUSULA er.,INTA - DA ApRovAÇÃo oos scnvl
A CONTRATADA declara conhccer perfeita e inregralnten espccificrções e demais eleme tos
técnicos referentes à execução dos serviços. Dcclara, ainda, que conhecc perfeilanlente todas as

condições e locais de execuçào dos serviços, tudo o qLre foi previanrentc considerado quando da

elaboragão da proposta que apresentou na licitaçâo dc que decorre estc contrato, ern razào do que declara
que nos preços p[opostos estão incluídos todos os custos. despesas c encaÍgos que terá que suportar
representando aqueles preços a única contraprestaçào que lhe será devida pcla CONTRATANI-E pela
realização do objeto deste conlralo.
Parágrafo Único - O representante da CONTRA'IADA, acinra identillcado. cleclara sob as penas da lei
que dispÕe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à rnesma

CONTRATADA. Assirn sendo, os termos deste contrato obrigam as pârtes dc pleno dire ito.

CúUSULA SE TA - DAs ALTEITAÇÔES DoS DETALI.IES [x§CUTIvoS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualqucr fase ou ocasião, fazer alterações nos detâlhes

executivos, seja reduzindo ou aumentando o volurne de serviços das obras, na lbnna prevista na lei.

CLÁusuLA SÉTIMA - Do vALoR Do coNTrr,ÁTo

O valor deste Contrato é de RS 563.636,97 (quinhcntos c sassenta e trôs mil, scisccntos e trinta e seis

r€ais e noventâ c sete ccntavos), que representâ o montante de 30% da pÍolrostâ da CONTRATADA,
baseada nas planilhas de quântitâtivôs que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços

uniários, confornre âutorizâção da CLAUSULA VIGESIMA SECUNDA do conlrato 04312016 da

PMDL, Ref. CONCORRENCIA 001/2016.

§1" - Nos preços unitários estâo incluídos todos os cr.rstos de transporte, carga e descarga de materiais,

despesas de materiais, despesas de execução, rnàô-de-obrfl leis, encargos sociais, tributos, lucros e

quâisquer encargos que incidarn ou venharn a incidir sobre os selviços. bem como despesas de

conservação até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

§2" - Quanto à liberação dos paganrcÍrtos o CONTRATANTE será obrigado no prazo de l2h (doze

horas) a efetuar o pagamento das despesâs deste contrato, bem conro no prazo de 2rlh (vinte e quarro

horas) a repassar os valores ao CONTRATADO a qrre tenr direito sob pena cle MULTA DIÁRIA de

RS 100,00 (cem reais) conr juros de 2,00Yo (dois por cento) por dia de atraso sob o valor mensal
repassado pelas medições mensais na obra.

CLÁUSULÁ OITAVA - DAS OI]II,ICAÇÓES DA CONTRATAD,\

A CONTRATADA se obriga a:

l. Executar os serviços segundo as especiticaçôes aprovadas e de acoldo com a melhor técnica

cuidando, aindâ, em adotar soluções técnicas que conduzarn a economicidade dos serviços e a

funcionalidade de seu resultadoi

2. Eleger e prever técnicas e métodos consh utivos dos serviços tão econônr icos quanto possiveis,

sem descuidar cnr nenhurna hipótese da segurança e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o pcriodo de realizaçiio d

condiçôes de capacitação técnica que apresentou

inc
ÇP'i,.
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contrato, bem como as mesmas condiçÕes de habilit

4. Administrar conr zelo e probidade a execuçâo dos se

e; "-
iços: respeitnndo com abso ot igor o

orçamcnto aprovado e ovitândo a prática de atos c â adoção de nrcdidas que resultenr em

elevação de custos dos serviços, inclusive no que respcita à ârregimentação, seleção.

contratação e adolinistração de nrào-de-obra necessária à realizaçâo dos serviços;

í \4anter permanentementc nos locais de realização dos serviços um representante com plenos

poderes para reprcsentar e obrigar a CONTRATADA lierte ri PMDL/Pl;

6. Execuar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e espccilicaçÕes fornecidos e as

normas aprovadas ou recornendadas pela ABNT.
7. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e liquipamentos de Proteção

lndividual - EPl, â todos os enrpregados, bem couro orientá-los quanto a necessiclade e

obrigâtoriedadc dc seu uso crn sclviço:

§ l' - A CONTRATADA estará, duranlc todo o período de execuçâo deste contrâto, sujeita à

fiscalização da CONTRATANTE. quer se.ja exercidâ por scrvidores do quadro da própria PMDL/PI.
quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 2'- As determinações da Íiscalizâção obrigaln a CONTRA'IADA, respeitadt.rs os limiles deste contralo

e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos pÍojetos e à rcâlização de atividades

específicâs. Nos casos eN que a CONTRATADA nâo concordâr com as reconrendações ou ordens da

fiscalização, delas poderá Íecorrer ao titular da PMDL/Pl. tendo este recurso eltilo suspensivo da ordem

fiscal.

CLÁUSULA NoNA. DAs oI}RTGAÇÔES DA CoNTRATANI.E

A CONTRATANTE se obriga a:

l. Disponibilizar o local das obras;

2. Eletuar os paganlentos devidos à CONTRATADA, confornre estâbelecido na cláusula sétima

deste Contrato;

3. Designal um representante para acornpanhar e fiscalizar a execução rlcste Contrâ(o;

4. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as làltas e defeitos observâdos na execução

do contrato.

5. Reter os tributos e contribuições sobre os pagamenlos mensalmente eÍ'etuâdos. utilizando-se as

alíquotas previstas para cada tipo de serviço. conforme legislação

7. Aplicar penalidades, confomre o caso.

CTAT§N-A DÉCIMA- DO§ R[ClJtLq§

ódtur rl'r&s|!ftr,lldl|@oaei

drd6 do ãioôm: htp.rb.lodtgit l.tjpbJ6,ú

cód.

o

88' 227071 00E1 51 00497.3

VãlorTola doÀlo: R34,23

CLÁUSULA DÉ,CIIvlA PRIMEIRA - DA FORMA E C

?fr

m'
Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta conlratação correm por conta do

CONTRATANTE.
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L
ção cotn a exeO pagamento do preço conlratuâl deveró guardar

serviços contratados c apresentação de seus

A contratada obriga-se a âdotar todas as medidas preventi

em conseqüências da execução dos trabalhos. Será de

obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar quaisq

estrel

efeit
estabelecidos nos documentos da licitaçào cnr especial no cronogrânra Ílsico-financeiro.

§ lo - Os pagamentos dos serviços serão feitos por medições nrensais, pelo Município de DEMERVAL
LOBÃO, repassado para a CONTRATANTE E IMEDIA-|AMENTE TRANFERIDO PARA A
CONTA DO CONTRATADO.

§ 2'- Caso a execução dos serviços se estenda pol rnais de un1 aÍro, os preços da proposh vencedora

poderão ser reajustados segundo índice que reflita o increnrento de custos setoriais da Contratada, a cada

período anual, conforme fixado na cláusula rcferente a reajustanrento de preço.

§ 3" - Todos os paganrentos devidos à CONTRATADA consiclerar-se-ão têitos, de pleno direito, quando

os valores respectivos sejam depositados na Conta indicada na proposta valendo à PMDL como

comprovantes de pagamenlo e conro instrunlento de quitaçiio, os recibos dos depósitos ou transferências

bancárias.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DoS PRAZOS

L O prazo para execüçâo das obras e scrviços de que tratâ este Contrato é de 06 (seis) mcses,

contados a partir da datâ de assinatura pela CONTRA'lADA.

CLÁUSULA DÉCIMA .IIRECEIRA . DA REsPoNSAITILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA/SUBEMPREITADA assume inteira responsab ilidade profissional pela execução

das obras e serviços conlÍatados, obrigando-se. ainda a comunicar à PMDL a designação do dirigente

técnico, cabendo a esse a rcsponsabilidade total de agir errr nome da CONTRATADA. acumulando, se

for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes. bem conro comunicar previamente todas

as substituiçôes que vier a opcrâr em sua cquipe técnica alocada aos tmbalhos objcto do prcsente

Contrato.

Parágrafo único - A CONTRA'|ADA se obriga a nranter, durante toda a execuç ão do Contrato, em

compatibilidadc com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitaçâo e quali

exigidas na licitaçã0.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA RESPoNSABILIDADE CIvIL

A CONTRATADA assunre inteira responsabilidade por danos e prciuizos causados na execuçâo das

obras e serviços orâ contratados, inclusive acidentes, mortcs, perdas ou destruições, parciais ou totais, a

pessoas, materiais ou coisas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSARILIDADE DA CONTRATADA

r'+cÚce.i4út'bd
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