
COVtRMO OO 9Cyíò^

ESTADO DO MARANHÃO
FEITURÃ DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ns 1002/2021
PREGÃO ELETRÔNICO NS 10/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 0507001/2021

unícefíê?

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público Interno, por melo da
Secretaria Municipal de Saúde,'inscr!ta no CNPJ/MFlO.547.447/0001-39, neste ato Representada pelo Secretário Municipal
de Saúde, o Sr. Kairo Coelho de Sousa Corrêa, brasi!eiro(a), inscrito(a) no CPF sob n^ 012.674.713-01, residente neste
Município de SÃO JOÃO DOS F|ATOS/MA, neste ato denominado simplesmente 0R6Ã0 GERENCIADOR DO REGISTRO DE
PREÇOS, realizado por melo do PREGÃO ELETRÔNICO NS 10/2021, tudo em conformidade com o processo administrativo n^
0507001/2021, nas cláusulas e
homologação, RESOLVE reglstrí

20, estabelecia na RUA po|SOl!
000, neste ato representado p

con^ções constantes do instrumento convocatório da Ücitação supracitada, e a respectiva
ros preÇos.¥renipresaTVALDO:.DA'S^ MUNIZ p27237ÍÍ307,'BÍPJ n^ 41.580.490/0001-
N"- 909;;BAIRROÍNOSSA.SENHPRÂvDA CONCEIcjíjÒ, -BARAO' DE. GRAJAU - MA, CEP: 65.660-

elp' Sr.(ajivajdo:-da .Silva Muniz, "portador do CPF/MF ;n9 027.237|ll3-07, atendendo as
condições previstas no^instrumèntp convocatório eaycpnstantes.destaAta de Règlstro de Preços, sujeitando-se as partes às
normas constantes das Leis F^íderais ns'8:666/93, lp;520/2002i Decreto Federá^í-in? 7.892/2013 e demais legislações
aplicáveis, e em conformidade.com as disposições a segmr;/

[CLÃUSULA PRIMEIRA - OBJETO' ^
í -• i j fr~7 ,,—s 11 - 1

1.1. Apresente Ata estabelece ,as^dáusülá.s'e'cohdições gerais para o Règ[st'ro'dérPreço^para futura e eventual aquisição de
Equipamentos de Informática parà'̂ tender^as;necesyjdades;da Secretaria ^unlciçaljde;Saúde.'dò Município de São João dos
Patos/MA, conforme especificações.do Tèrmb dê Referência-lí^nexoTdo Edital deTrégão Eletrônico.para Registro de Preços

em documento vmculativp^obrigacionaíàs partes.';'-

ICLÃUSULA SEGUNDA-DQSbc CUMENTOS NTEGRANTES

"57 i-

2.1. Faz parte integrante desta
Preços ns 10/2021, compíetanc
partes em todos os seus termos.. -j í

Ata todpS|ps docume^ntosle lnstfuçõèS|'quexom^õem'o Pregão petrônico para Registro de
o>a-paraj: tocios bs fins de;-'dlreltò, iridependeritementé de sua transcrição, obrigando-se as

J::
(CLÃUSULA TERCEIRA - DÕS PRèçOSREGISTRAbOS

3

de

5-.r. 1 li X -- t.., b. •' -j' f-7 - T ' 1
.1. Os preços dos produtos estão/registradòs ncís te^rnosida prppój^taVênceíp Rregio Eletrônico ns
eRegistro de Preços, cbhfbrme a'tabelaí{s):abaixo72:^--.^F^wJ^: '̂.\S/J" í | .

10/2021-Sistema

ITEM ; DESCRIÇÃO • y ÜNIdJ/: QUANT i yrÜNiT l\ V. TOTAL

4 MOUSE (Mouse óplico com fio) „ UND . i-M 9 : •• 21,90 , / R$ 197,10
5 TECLADO (feclado/ÍBNT2j -' C : . UND. Hr" :9:.. - . il R$ 38,90 / R$ 350,10
9 ROTEADOR':(Roteadbr.300mbsr. ' =-, und: - íi:; !!:R$ 127,00^ R$ 1.143,00

• ' - TOTALGLOBAL- ^ i U..4.. R$ 1.690,20

3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada
a realização de licitação específica ouacontratação direta para a aquisição ouprestaçã(^de serviços pretendida nas hipóteses
previstas na Lei ns 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao ben/ficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições. j||

' 'fi
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3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da
presente ARP, serão publicadas no Diário Oficiai, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único
do artigo 61, da Lei de Lícitaçõesl

^USULA QUARTA-DO PRAZÒ DE VIGÊNCIA DA ÁTÃ^PE-REGlSTRÕDÉPRÉÇOSjí 1 -•■♦ir

4.1. O prazo de validade da Ata c

contados a partir da data de sua

[CLÃUSÜLA QUINTA- DAEXECU

e Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações,
publicação no Diário Oficiai, conforme inciso II! do § 3S do art. 15 da Lei n& 8.666/93.

CÃO DOS.SERVI

3cutádps, ria'especificãçip, quantidadé.e periodicidade esjsecificàdas no Edital, Termo de5.1. Os serviços deverão ser.^ex
Referência - Anexo Ie nesta ARP,-'sendò que à inobservância destas cpndíções implicará recusa sem< que caiba qualquer tipo
de reclamação por parte^lá inadimplente; Osserviços deverãosér executados:e'es\á em perfeiWcphclições ede acordo com. lít'

o Termo de Referêncla;e a proposta apresentada, sob.pena de serem refeitos.
t'

mUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO iíi];
6.1. Os pagamentos referen
e anexos. l, \

es aos serviços;executados objeto dá~presente Ata será efetuado nos termos do edital da licitação

:/ r\'...J^USULA SÉTIMA- DA ALTERAÇÃO DÒ PREÇO PRATICADO NO MERCADO EpÒ[^qyiijBRiO DA EQUAÇÃO
Íeconômico-financeíra IM

7.1. A Ata de Registro delPreços
19 no art. 65 da Lei n9 8.666/931

I '' I i
7.2. Durante a vigênciã dá Ate
comprovadas, de ocorrência de
praticados no mercado..-' \

W i ,
7.3. Mesmo comprovada-afocoMunicipal responsávelj se julgar
7.4. Os preços reglstraclos'pode
de fato que eleve o custòidos b

-í' ' • \ j lilkis* ^ í

aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alíriea "d" do incísò ll doeapüt do art^65idalLeí ns 8.666. de 1993.

'T.

não poderá sofrer acréscimos hos^quàntit^tivòS fixados, inclusive oacréscimo de que trata §
-1 i) ' íl !•' j•' '' '
- .V h r

devidamente

redução dos preços

Lei 8.666/93, o Órgão

. V n 5 ^ ^ Y
, os vã[ores registrados séfão fixos e^^JrreajustáyeíS; ,exceto ma hipóteses, c
ituaçãoprêvistàna alínea' ''d'':do Inclso^ll-doert- 65^dá'Lei ns 8.666/93* ou reduçã

rêncía ae^situaçad^prevlstá: nã alínea "á" do- incísòlll do art.-;65 da
convéniente,^poderá optar.por-vcancelar.'a'AtaTe.ínlciãr outro processo lícítatório.

•ãb ser revistosWn^decòrr^naã.^e.eyênti^arrédiíçãold^ preços praticados no mercado ou
ans registrados, cãbêrrdo-a.Rrefeitljra'(Órgão Gerèncíador) pròrnoyer as negociações junto

ip /7.5. Quando o preço reigístrado torhar-se-superior aq preço praticado nõ rhefcadÒ por mqtlvo^superveniente, o órgão
gerenciador convocará-os fornecedores-para negoclarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

1 J i'
7.5.1. Os fornecedores~que nã
compromisso assumido, sem ap

7.5.2. A ordem de classificação
classificação original.

rr
•I

3 aceitárérrí reduzir seus^preços'aos valores'prátiçados~pelo mercado serão liberados do
icação de penalidade.

dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a

7.6. Quandoo preçode mercadqtornar-sesuperioraos preçosregistrados e o fornecedornão pudercumpriro compromisso,'
o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorr.
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

pedido de fornecimento, e sem
os; e
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7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de rnercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados peia Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-
se a diferença percentual apurad
mercado àépoca do registrí^.-'̂
se adiferença percentual apurada entre ovalor originalmente constante da proposta' do Fornecedor eaquele vigente no

)riundas da-révisão, np caso de desequilíbrio
/'- í '

7.10. As alterações de,^preços'
publicadas no Diário Oficial.|

CLÂUSÜLÀ OITAVA - DO CANGEUMENTO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS
— r - - '

da^équação econômico-financeira, serão

8.1.0 fornecedor terá seu reglst

8.1.1. Não formalizar a

8.1.2. Descumprir as condições
1 I

8.1.3. Não aceitar reduzir seus p

T-l ^
8.1.4. Estiver suspenso dé parti8.666/93; . j |
8.1.5. Por declarado inidônep pa

o cancelado pela Rrefeitura-MúnIcipahdeiSÃOJOÃO DOS PÀTÕS/MA quando:

eços,registrados na hipótese dé se tòrhárem superiores aos pratiCácps no mercado;

:ipar dé [icitação_e impedido^de-contratar-com o(município, nos termos do art. 87 da Lei

8.1.6. For impedido de licitar e b

a licítane^contratar com a Administração nos terrnbsjclo art.87. datei 8.666/93;

ontratançon^a''̂ minls^r^ção.nos-térmps doíart.p^s^ dá.Lei 10;520/2Ó02.
•( \

8.1.7. Não receber a Nota de

justifícativa aceitável; [ \
Empenho-PÜ<instrumento.»equivaiéhte'.no<prazo'"éstabeiécldo pe a Administração, sem

8.2. AAta de Registro deiRreços pbderá ainda-ser cancei.ada^péia ÁdrninJstraçãp
pertinente, em especiaLpélá ocôrrênciá de uma das hipóteses contidas ho art. 78

I . - « - 5

um̂ áterairnepte,'nps termos da legislação
àatèl n2;8:666/93;j

-Sr í /I 1-^-, ^J{ \ .jífQ 4 ' I r»• /
8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditóríõ^e ampia-.defesa, será formalizado por ,
despacho da autoridade compélente do órgãagerenciador.- •IN tf i
8.4.0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5.0 fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço'
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8.5.1. Comprovar estar Impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. Asolicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá serformulada com antecedência mínima de
15 (quinze) dias. Instruída com a comprovação do fato ou fatos que Justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão
da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela
ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio
r.f-

de correspondência, com avÍso'de recebimento, e/oü publicado na írnprensa oficial:

8.9. No caso de ser ignorado. Incerto óü inacessível o endereço do-fornecedor,
publicação na imprensa oficial, co'nsiderando-se cancelado o preço registrado,>
publicação. í ll

a çomunlcaçãó será efetivada através de
dia subsequente ao da'contar do terceiro:'

"4
r/iílS...8.10. AAta de Registro de iP/éçós decorrénte desta^citaçãb sjxá^extihta, automi

v/i(jpnria í ' 4 ^ ' l - - '♦h J - |

I í I . > ,>T- ' .1 _ ^
Ici^USULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BÉNÉFICIÁRIA DÀ ATÁ ^

ticámente, j}ór/clecurso do prazo de sua

i- í .
9.1. A empresa beneficiária do re

9.1.1. Assinar a Ata de

no prazo máximo de 5

4-

\S\ \ ^ £~j jj.L,
iistro cle préços-ficaobrigada á;^\\

Registro ;de' Preços^retirar arespetiva noía"^de«empenHoi.e/ou|coritra_tp;pu instrumento equivalente,
cinco): dlaV;útelsJ côntaBo^a-cbnvòcãção; 1íj j h

l f L -ií
9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, ha,forrhá definida no edital e seus anexos;

\r~' í I, i ['^ ''"'1
9.1.3. Responsablllzar-se pelos danos. cãúsàdos\diréta.oú"lndiretamente'"aôs órgãbegerenciadores e part]clpante(s) e/ou a

f -ri ll \, V - W- " " ' fS 't -I*''"' í f ^
terceiros, decorrentes de sua culpa.oü'dolo quahdò-dá-entrega:dò.objeto,-não excluindo óu redüzlndo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento peloxontratante,--..^' " '-n.j'

atualizada de habllítação e qualif

hll .
9.1.5. Responsabilizar-se pelos e
previdencíários e obrigações soe

9.1.4. Fornecer, sempre qüe^soIicitado,;n^raío'má'xim(^^e.í(çihçp)-diàs^ contar da nqti
cação:cujasvalldádes'encç^em=se'̂ n'cidas;~ ^ "

ncarps fiscáis ecomerciaisiilesultantes dã contraVaç^p; eàlndajpelps encargos trabalhistas
._.y própria; vez que M seus funcionários não

.y -1

ais em vigor,;obrigandorse a saldá-los na éppça

--^djjzlndo

ícação, documentação

manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;'
c /

9.1.6. Não subcontratar, totàl oü
i

parcialniente, p objeto da contratação;

9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e |
garantia estabelecida noedital e seusanexos; I

i'j
9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para
representa-la sempre que for necessário. Si

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condi ões inadequadas execução do

objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do con rat^ s prestar os esclarecimentos
necessários.
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9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem

quaiquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definid as no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCÍMA-OBmGÂÇÕES DA PREFEITURA

10.1, A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. Proporcionar todaSias facilidades indispensáveis boa execução das obrigações contratuais,
acesso de empregados, pVepbstos^ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados,

'í ' ... ....
dependências da Prefeitura;

I' r

inciusive permitindo o

quando necessário, às

10.1.2. Fornecer atestados dê capacidade técnica quándosoiicitadòr^dèsde que aténbjdàsás obrigações contratuais;
^ 1 c . ' ^ 'w ]. J- i

'4

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro dé^preços-quantctàTequíslçâo do:.objeto ÍTiediante o envio da nota de
t \ f .. 1—.1 .

empenho, a ser repassada via fax ou:oútro-'méló oíTretirada pessoalmente.pelo fornecedor; li

10.1.4. Notificar o fornecedor de quaiquer irreguiarldáde encontrada nàt entrega/prestação do
imediatamente a aquis

quaiquer irreguiarldáde ^^^̂
çãò/prestação, seior ocaso;'*^\

j- y - M <
•v - ..X l' • (í

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observádas'as'condÍçõ'es es^beiecídas hafAta e:editai; [:

objeto e interromper

10.1.6. Promover amp a pesquls

com os praticados no merça.^o;

10

3de,mercado,IdeTorma a comprovarlque os preços registrados permanecem compatíveis

W' - ' • ' h 1^

,1.7. Rejeitar, no to^do .ou erji parte, |̂)s;^prod^tbs^^m^^saM^do .cot^J^especIficaçõe assumidas pelo
fornecedor, aiém daqueiés que hão apreseritarem'còndiçõês^e'serem'utiiízados;'^

1 II -
10.1.8. Demais obrigações definidas nò Editai e"^anexosr:r^^

í íl l - "' •ns:v/

•J K

IJÍ.

11. CLÂUSUU DÉCIMA0RI{V1EIRA7 PA utilização da aja de REGISTRO de PRÉÇOSjRÓR ÓRGÃO OU ENTIDADES
NÃOPARTICIPANTES

!•!^4-^ -

11.1. AAta de Registro de Preços ppderá serutilizada por qualquer brgão"ou ehtidá'de_da-Administração Pública que não
tenha participado do certame iicitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestarseu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este,
através da CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.
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11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar

peia aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §42 do Decreto ns 7.892, de 2013,

alterado pelo Decreto ns 9.488, de 2018);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que sé refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
50% (cinqüenta por cento) dos-c uantÍtativosrregistradosj-na"'Ata^de"Registro^de"l|reços"para"0|órgão gerenciador e órgãos

eto n2 789Í; de 20Í3, alterado pelo Decreto n2 9:488)';de 2018);participantes (art. 22, §32 do^Dec
T

/

11.6. Após 3autorizVçãò|do jóf|ãb ;gerèhcÍadori oórgpò'não participánté^âej érá-efetivaria'aquisição ou contratação
solicitada em até noventa'dlas, o^sèrvado oprazo de vlgêfrci^da'átai cònfprme.§-62;.do artigo 22do Decreto n2 7.892/2013;

—Tf f

11.6.1. APrefeitura Munlcjpáí de
do prazo previsto no §

pelo órgão não participante.^

SÃO JOÃO DO_S;PAtÕS^S^po^>áa'utorlzãr, excepciònal ejustificad amente, a prorrogação

62 do)artigo 22;do Décretb'n2 7!892/2013,^respeitandq b prazóide^yigência da ata, quando solicitada

11.7. Compete ao órgão não

contratualmente assumidas e a á

do descumprimento de cláusulas

gerenciador. çrj
^ \

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA^

Ài\\ ^
—i

participante os atos relativos
plicaçãbVbbserváda a^amplà béfésáie ocontraciitórioJde eventuais penalidades decorrentes

V- / ,^51 I ^ l'-- i"-' 1
contratuais, em-relação às-suas próprias contratações; informando as ocorrências ao órgão

DASSANÇOES ADMNISTRATIVAS

I \ J t' **á|cofarança do^^çunipgrnento pelb fornecedor das obrigações

12.1. Em casos de inexecução pafclalr-pü^qta| das^c^dições p^uadasyn^^pres^te Atá, garantida a prévia defesa
contraditório, ficará ofornécedqrregistraà^uJe|tb^às sarições^preyiíasjn^ÈditaJ,^^jcbhfprm|b^ artigo 72 da Lei N.2
10.520/02, e subsidiariaménte ia-léí 8.666/93,bâlém-do^ancèlanientó^doVfegistró; nos terrnos da Cláusula Nona deste
instrumento, sem prejuízb dá responsabilidade Civil;e crÍminal;que''seu;atO'erisejar. i ~

^ -.11
ÍClAUSULAPÉCIMATERCEÍR^bASDiSPOSiCÕESFINAIsl

t'--.

•

13.1. As omissões destajAta as dúvldás briundas de sua interpretação serão
Edital de Licitação que

em caso de conflito, as

sanadas de acordo com o que dispuser o

ápfésèntadaVpéla lícitante, prevalecendo.deu,prigèm a esta Ata dè.Reglstro,dé Preçosie a proposta
disposições do Edital sobre as da>prbposta: ^

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira,

conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo Ido Editai da Licitação que deu origem
a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e

homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos sèrá aplicada a legislaçãoque couber, obedecidas as dispos^ões [ revistas na Lei n28.666/1993

e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal n" 7.892/2013.
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SULA

ESTADO DO MARANHÃO
FEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33|
Secretaría Municipal de Saúdén

3D0 FORO

ünícéf^

14.1. Para dirimiras questões oriundas deste Registrode Preços, fica eieito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

E por estarem de pieno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em

três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

4
fr >

5. 4

I

I

1 'I

iFEiTURA MUN1CÍPAI<0EiSÃb'JOÃO DOS PATOS.'
i 't X. V '' '

- . ,Kairo CoelhOide^Sousa Corrêa
' ' Secretário Municipaijde Saúde - j:

^ I W i • " ''VíOrgão-GerencIador^y'»

i ! 1

.--—A \\ W
S t ..si ,-%3

. U.Vl Avh V a-.

\WJ\.

fAV I
iVALDp DA.SlLVA-iVnJ^^fe2371-130^^
^ CNPJ ns 41.^0.490/0001^20, Ç ,

';^CrTr'.',.-lvãid63il!nva;Munizx^Jy |̂j/i
'* Representante.Legais ^^ '

Fornecedor

São João dos Patos/MA, 15 de setembro de 2021.
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