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CONTRATO DE FORNECIMENTO

ATA DE REGISTRO DE pREÇOS Ns. 005/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' OO3/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. ne 202IOOO3/2021- CPL

CONTRATO Nq 2O21O3OO5OO8 CPL- PMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO/MA E DO
OUTRO LADo A EMPRESA: V. E. RoCHA FERREIRA VW
COMÉRCIO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa lurÍdica de Direito Público Interno, inscrira no CNPI
np 06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO BERNARDO - MA,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representâda pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVAIHO, portador da Cédula de ldentidade ne 572348 e do CPF no 182.609.183-15, residente e
domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes
para celebrar com a empresa: V. E. ROCHA FERREIRA VW COMÉRCIO, inscrita no CNPJ na.
33.809.045/0001-60, sediada na Rua das Tulipas - 335 - Sata 01 - lóquei - Teresina/Pl, neste ato
representada pelo Senhor: Rafael Ribeiro Coelho Guimarães PetiL portador da Carteira de ldentidade Nq
2202338 SSP/PI e do CPF nq. 010.996.003-32, residente e domiciliado na cidade de Terêsina/PI, residente
e domiciliado na cidade de Teresina/Pl doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e
pactuado, nos termos contidos na proposta objeto doPEne O03 /2021, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns.
20210003 /2027, que se regerá pela L ei n.a 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATIVO Ne 20210003 /2021 - CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição de Materiais de expediente,
para atendimento da Secretaria de Assistência Social; Integram o presente contrato, independentemente
de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI
de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a propostâ do licitante
vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
0 Valor global pela aquisiÉo do objeto contratual é de -R$: 63.611,07 [sessentá e três mil seiscentos e onze
reais e sete centavos), que inclui os tributos, encargos, fiete ou despesas de qualquer natureza que ,ncidam
sobre o objeto do contrato.

DESCRIÇAO DOS PRODUTOS MARCA UNID QUANT VR.

UNIT
VR.

TOTAL
65 Liga de elástico no 18 (100gr) MERCUR pacote 60 8,99 539,40

TILIBRÁ un id 60 18,3 1.098,00

67 TILIBRA uni d 30 16,6 498,00

6B TILIBRA unid 30 tt,9 357,00

69 Livro de protocolo TILIBRA un id 30 690,00
70 Marca texto diversas cores DESART unid 600 3,25 1.950,00

7t Marcador para quadro branco, caixa com 12
unidades

DESART und
30 53,8 1.61400

7Z Marcador permanente (Pincel atômico) - resina
termoplástica, tinta â base de álcool, corantes e

adiüvos (azul, preto e vermelho] caixa com 12
unidades

DESART unid

4,7 5 1.425,OO
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66 | Livro de atas sem margem 100 folhas

Livro de atas sem margem 200 folhas
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Livro de ponto 2 assinaturas l.oofolhas
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCtA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta

de Recunos:
ASSTSTÊNCIA SOCIAL
08.I22.OO5O.2O73.OOOO _ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.243.0835.2094.0000 - MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULO-SCFV
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.122.0834.2093.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUAS GESTÀO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08. I 22.083S.2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA TMERCÊNCIA DO NOVO CORONAViRUS (COVID-19)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.244.0834.2097 .OO0O - MANUTENÇÃO OO CnNrnO DE REF. EM ASSIST SOCIAL-CRAS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.244.0834.2098.0000 - MANUTENÇÀO DO CENTRO DE REF. EM ASSISTSOCIAL-CREAS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
CLÁSULA QUARTA . DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÔESA CONTRATADA fica obTigada a aceitaT, nas

mesmas condições contratuais, os acrescimos ou supressões que se fizerem necessários no fomecimento dos

materiais, objeto deste contrato, ate 25o/o (vinle e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em

observância ao art. 65 § l" da Lei E.666/93
CLÀUSULA QUINTA - DO PRA/O DE VIGÉNCIA.

MUÜAUOAÜI I

73 Massa de modelar - composição: parafina. celas e

pigmentos atóxicos com l2 cores

KOALA unid
300 I 1.8 3.540.00

74 Papef a4 reciclado branco2l0 x297 mm resma conl
500folhas, 75glm2, em embalagem revestida
externamente com polipropileno resistcnte à umidade

CHAMEX resma

6.255.00

'75 Papel A4, medindo 210x297 conr l0 remas CHAMIX calxa 300 99 29.700.00

16 Papel cartão tamanho -TM A4 VMP pacote 90 .10,2 3.618,00

77 Papel color set, gramatura de no mínimo l50g/m2,
diversas cores, medindo aproximadamente 48,0 x 66,0
cms

VMP pacote
75 3 2.5 2.431 .50

'78 Papel crepon 0 48x2mts pacote com l0 Íblhas VMP pacote 90 l5 t.350.00
79 VMP pacote 30 8.1 2.520.00

80 Papel offcio 2, medindo 216x330, resnra com 500
folhas

CHAMEX resma
15 21 2.025,00

EI Papel sulfite, formato a4, gramatura de no mínimo
75glm, branco, embalagem de papel plastificado, com
l00folhas resistente a umidade.

pacote
60 n,l 5 669.00

82 Papel adesiyo - tm a4 (pacote com 50 und) l50g PIMACO pacote 6 14,5 447.00

E3 Papel almaço com pauta 400 folhas SPIRAI, t'csma 9 6t.71 555,93

84 Papel almaço s/ pauta com 400 folhas SPIRAI, resma 9 61,5 551 50

85 Papel camurça diversas cores pacote com 20 folhas VMP 9 37 .5 3 3 7.50

86 Papel celofane diversas cores com 50 folhas VMP pacote I 18.1 705,60

87 Papel color set diversas cores 1509/m2 48,00 x 68,00
pacotes com 20 folhas

VMP pacote
9 10 )5 )7) )§

88 Papel de seda pacote com 100 lolhas VMP pacote 38,33 114,99

89 Papel Laminado com .10 Íblhas VMP pacote 6 56.4 338.40

63.61t.07

Praça Bernardo Coelho de Almeida ne 863 - Centro, CP: 6550-000 São Bernardo - MA @
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Papel madeira 66x96 com 100 folhas.

cHAMEx 
I

pacote 
I
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V CLÁUSULA TERCEIRA. DOS RECURSOS FINANCEIROS

DOS TERMOS DE REFERÊNCm: As despesas decorrentes da conEatação da presente licitação correrão por
conta de Recursos:

SAÚDE
LO302.0290.2060.0000 - MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E UBS

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.122.0a39.22060000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNClA DO NOVO CORONAVÍRUS (CoVID-19)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.301.0340.1015.0000 - MANUTENçÂO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
70.301.0340.2072.0000 - MANUTENÇÂO DO PAB - FIXO

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
10.305.0340.2070.0000 - MANUTENÇÃO DO PtSO DE VIGIúNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.3.90.30.00 - Material De Consumo

CLÁSULA QUARTA . DoS ACRÉSIMOS E SUPRESSÔES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes
que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste conEato, até 257o (vinte e cinco)
por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao arl 65 § 1q da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

,4I
P

73 Massa de modelar - composição: parafina, ceras e
pigmentos atóxicos com 12 cores

KOALA u nid
300 11,8 3.540,00

74 Papel a4 reciclado branco 210 x 297 mm resma com
500folhas, 75g/m2, em embalagem revestida
externamente com polipropileno resistente à
umidade.

CHAMEX

150 4t,7 6.255,00

75 Papel A4, medindo 270x297 com 10 remas CHAMEX calxa 300 99 29.7 00,00

76 Papel cartão tamanho -TM A4 VMP pacote 90 40,2 3.618,00

77 Papel color set, grâmatura de no mínimo 150g/m2,
diversas cores, medindo aproximadamente 48,0 x
66,0 cms

VMP pacote
75 ?? q 2.437,50

7A Papel crepon 0 48x2mts pacote com10 folhas VMP pacote 90 15 1.350,00

Papel madeira 66x96 com 100 folhas. VMP pacote 30 a4 2.520,00

80 CHAMEX resma
75 27 2.025,00

81 Papel sulfite, formato a4, gramatura de no mínimo
75g/m, branco, embalagem de papel plastificâdo,
com 100folhas resistente a umidade.

CHAMEX pacote
60 11,15 669,O0

a2 Papel adesivo - tm a4 (pacote com 50 und) 1509 6 7 4,5 447 ,00

83 Papel almaço com pauta 400 folhas SPIRAL resma 61,,7 7 555,93

84 Papel almaço s/ pauta com 400 folhas SPIRAL 61,5 5 5 3,50

B5 Papel camurça diversas cores pacote com 20 folhas VMP pacote 9 37 ,5 3 37,50

86 Papel celofane diversas cores com 50 folhas VMP pacote 78,4 705,60

a7 Papel color set diversas cores 1509/mZ 48,00 x
68,00 pacotes com 20 folhas

VMP pacote
9 30,25 272,25

88 Papel de seda pacote com 100 folhas VMP pacote 3 38,33 714,99

89 Papel Laminado com ,10 folhas VMP pacote 6 56,4 338,40
63.61L,07

resma 
I

/

Papel oflcio 2, medindo 216x330, resma com 500
folhas

PIMACO I pacote

9

resma g

I



lii4 - FoLHA t'Jo

lpar:*sso
i
,it0ALIDAD €

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
EsrADo oo MnRA[xÃo

CilPJ: 06.125.389/0001-88

ARDO.;,1

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e Rndar-se-â no dia 3l/12 /2021, podendo
ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57,
inciso I, da Lei na 8.666/93, e suas alterações.

cúusuu snxre - DA FISCALIzAçÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. Izaniel
Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do
fornecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA sÉTIMA . Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a
Notâ Fiscal deve estar devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30
(trintá) dias contados da data do atesto.

PAúGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRÁTADÀ mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA do: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 2726-X
CONTA CORRENTE; 53459-5, uma vez satisfeitas as condições estâbelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivamente sanado.

PARr{GRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularizaÉo fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentâção de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE não pagará iuros de mora por atrâso no pagamento, cobrado
através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condições conFárias.

CúUSULA 0ITAVA - Do REAJUSTE

O valor do presente Cont"ato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CúUSULA NoNA. DAS 0BRIGAÇÔES DA C0NTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrâtoj
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de AdministraÉo que será responsável
pelo acompanhamento e RscalizaÉo da execução do ob)eto do presente contrato. Ao

servidor designado, compete entre oufas obrigaçôes, verificar a qualidade, inviolabilidade
das embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas a execuÉo do contrato determinando o que for
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitação escritâ
da CONTRATADÀ informações adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em todos os

casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
conveniêntes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do arl 73, inciso , alÍneas a e b da Lei

a.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS oBRIGAçÔES DA CONTRATADA

t
üF
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O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a

qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administraçâo Municipal na Iocalidade da prestação
do serviço para representá-lo na execução do contrato e prestâr esclârecimentos
necessários ao seryidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do
fornecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando solicitado;
dJ Observar o horário do expediente administrativo, compreendido enffe 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a

s extá- fe i ra;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em
vigor para perfeita execuçâo do conúato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, preüdenciários, e comerciais resultantes da
execução do contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,
decorentes de sua culpa ou dolo na exêcuÉo do contrato não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de Administragão;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CúSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal ie A.666/93, aplicando nos
artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato su.jeitará a

v CONTRATADA" à multa de mora correspondente a 0,39o (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
do fornecimento, até o limite de 100Á (dez por cento).

PARÁGRÂFO SEcUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes
sançôes:

a) Advertência;
b) Multa de 10 7o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alÍneas "a", "c" e "d'podendo ser aplicadas coniuntamente
com a preüsta na alínea 'b".

PAúGRAFo TERCEIRO - Após a aplicaÉo de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os

casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

cúsULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÀo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas em lei.
Consütuem motivos para a rescisâo deste Confi?to:

iifí-ESS0
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a) - o nâo cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes, proietos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
c) - a lenüdão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do seryiço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justá causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contrato;
gJ - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as
Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1e do
art.67 destâ Lei Federal nq 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissoluÇão da sociedade ou o falecimento da CONTIIATADA;
k) - a alteração social ou a modificafo da finalidade ou da estrutura da
C0NTRATADA, que preiudique a execuÉo do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta releyância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esLi
subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modiÍicagão do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § la do arL 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) diat salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem internâ ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a

CONTRATADÀ nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a C0NTRÂTADA o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçÕes até que se.ia normalizada
a situação;

PAfu(GRAFo PRIMEIRO - Os casos de rescisão conEatual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDo - A rescisão deste Contmto poderá ser:
a) determinada por ato unilatêral e escrito da Adminisb"ação nos casos enumerados
nas alÍnêas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que hala conveniência para a CONTRATANTE;

iudicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRÂ . Do RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Crono8rama constantê nos anexos planilhas orçamentiárias,
parte integrante deste.
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PARÁCRAFI) PRIMEIRO - O obieto do coíFiato será recebido coníormc Cláusula Dúr:im,,, sc n.:ir-r i1u,r ,rr

seiviçoll que nâ0 sâtisÍizêrem c condtçôes cltadas !a proposta e no edital serão recusatlos ,'rr;lora;lcs I
disposiçâô da C0HTBÁTÂDÀ pera sêrem corÍigidos, dentro do prazú estâbelecidos entre as pr,-.t)sl

PAúGRÂlio StiGUNDO - À critério da Prefeirura Munícrpal de 5Âo Bt RNAR00 poderà ser r;orr:r{ido rrovir
prazo para receblm€nlo dos sêtíiços re,eitado. Ocorrendo â reieição pela 2. r'ez, o conúatc prctrá sc-
rescindido. A CQI{TMTADA será notifi6ada pârd re8ularizar no prazo Ír{axinro de I5 (quinzí) {lias (cir.l,r;.
sotl 0 flsco d0 incidir nas penalÍdades previstâs nô Árt 87 da Lei n' 8.666/93;

cI-Á§I,LA T,ÉCIMA QUINTA . DAs ÀLTERÁçÔES
Este contr;rto pod€ú ssr alterado, com as devidas j[stificdtivas, no caso prcvisto no art. 3a l,c ri" B.{i6(r,.,.1.J

cúUsULA DÉctMA sExTA - DA PUBLICÂCÀO

DêntÍo dô prazo de 20 (únre) dlas, contados da sua assinâtüra. a C0NTRATANTE prnviilÍ:nçi,]:á .r

publicaçào em rêsumo, do prcsente Contrato,

CTÁUSULA SÉTIMÂ. DO FORO

O [oro rla (]r)marca dê SÀO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o r ompetenl( pirl n dit ,nr r i.rvrdt! uu

pendêncras resulta[tes deste Contrato

E por esterem de acordo, is de lido achado conÍorrnc. il c) pr'estnta

insruncnro lavrado em 3 (úês) vias de i8ual forma, assinad a partes e testeniu]rhas nbaixo

sÀo B É: 1.: DÊ 2021

rnardo
Frã agas Carvalho

§e C da Ádminrstração
C0N [flTT
at

4.1I i
V. [. ROCHA TERRI:IRÁ WV CoMÉRCtO

CNPI ne. 33.809.045/000 i-60.
Rahel Ribeiro Coelho 6uimaràcs Petit

CPF n{.010.996.003'32
contratado

(MA).
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