
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO,DOS PATOS - MA

CNPJ N® 17.550.509/0001-00

Fundo Municipal de Assistência Social

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,NS 2301

PREGÃO ELETRÔNICO 23/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 1310014/2021

FOLHA'nS^M
iÇTy

o MUNICÍPIO DE|SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nS
135, centro, CEPl: 65.665-000, São João dos Patos/MA, através do Fundo Municipal de Assistência Social,
pessoa jurídica de direito público inscrito no CNPJ ns 17.550.509/0001-00, neste ato representada pela Sra.
Géssyka RaflégiaJ Lima Sousa, brasileiro, portadora do R.G n^ 000065519796-6 (SSP/MA) e do CPF n^
039.041.503-08, jresidente "^nest^Município ""ciè 'SÃO~~JOÃO~DOS'PATOS/MA/ nestê]' ato denominado
simplesmente ORGÃÒ" GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por ròeio do PREGÃO ELETRÔNICO
NS 23/2021, tudo em conformidade com o processo administrativo ns 1310014/202Í, !nas cláusulas e
condições constantes dp Instrumento convocatório da licitação supracitada, ej a respectiva homologação,
RESOLVE registrar os preços da empresaPAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRlOsj LTDA, iríscHta no CNPJ ns
23.635.121/0001-05, estabelecia na Av. Euripedes de^.Aguiar, nS 556> CEP.: 64.800-075, cerjtro, Floriano/PI,
neste ato representado pelaSra.Iracema Moreira^e.Ôlivéííá, brasileira, portadora do RG ns 035189852008-3
(SSP/MA) e CPFv.nS 393:721í203-59, atende.r^oJas-condiçõés,previstas no jinstrumentojcpnvocatório e as
constantes desta Ata de!Reglstro de Pre'çqs,-sujeítandp-W'as-parte54s normas;cÓnstantes das Leis Federais

f
demais:^]égislações'a'plícáveis, e em conformidade

vvv.-' U'-'; ' '•
8.666/93, 10.520/2002, iDécreto, Municipal nS 18/2021 e
com as disposições aseguir:"/! .i T'-' %\''''̂ /•, - ..! :i1 I -1 -.-15
mUSULA PRIMEIRA- OBJETO

í 1 j _1 Aj Vr .<1 • •:1.1. Apresente /j^ta estabelece as^cláusulas e condições prais.para.o Reglstro de Preços para Futura e Eventual
aquisição de urrias funerária's e sén^íços de translado, para^atender.as.fámílias carentes do Município de São
João dos Patos/MA, çonforrrie esp^ecíficações do Termo de Referência - Anexo Ido Edital de Pregão Eletrônico
para Registro de Préços 23/202lVcoristituíndo assim, emdocumento vlhculatívo e obrígacional às partes.

J 1 1 ^ rj/' y 1
[cláusula SEGUNDA- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES ^

Registro

transcrição

ICLÃUSULA TERCEIRA - DOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico n^
23/2021 - Sisternà de Registro de Preços, conforme tabela abaixo:

Ul

PREÇOS REGISTRADOS

ITEM l DESCRIÇÃO-
URNATAMANHO NORMAL - Uma, adulto em madeira de pinos, estilo
sextavada jcom varão ou veraozinho dourado, chavetas em metal
dourado, acabamento externo perolízado ou pintura de auto brilho,
acabamento Interno com forro em TNT, com babado e travesseiro solto.

Com as dimensões externo de l,60cm até l,90cm de comprimento por
043 cm Largura, com 23icm de altura. Dimensão interna: 039 cm de

largura, com 23 cm de altura. Produtos e Serviços que acompanham o
funeral, correspondem preparação normal do fòlectdo deixando pronto
para velóno, com edredom personalizado. Sobre o ^iecido,' castiçais
conforme

conforme

o credo religioso. Com mortalha masculina ou feminina,
olicitação.

,^n'

QUANT. UNIDADE-

80 Unid.

V. UNIT.

Eletrônico para
independentemente de sua

V. TOTAL

RS449,00 R$35.920,00
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2

URNA INFArn-jL Com 0,50cm até l,20mt, de comprimento, em madeira

de pinos, com 2 (duas) chavetas e 02 (dois) suporte de cada lado.
Acabamento externo: 'com pintura de alto brilho. Acabamento interno:
Em forro TNT, sem babado, com as dimensões externo 0,20cm de altura,
por 0,28cmi Largura. Produtos e Serviços que acompanham o.funeral
correspondem preparação normal do falecido deixando pronto para
velório. Sobre o falecido, ícastlçais conforme o credo Religioso. Com
mortalha masculina ou feminina, conforme solicitação. '

20 ünid. RS249,00 RS4.980,00

3 Translado em veículo funerário, rodovia pavimentada. Kmrodado 20.000 Km RS1,70 RS34.000,00
i TOTAL R$74.900,00

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

3.3. Aexistência de'pre^o5 |egistrados não obrigará aAdministração afirma[;contrataçõe5 que deles poderão
advir, lacultada' aTealizáçãò de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de
serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei ns 8.666/1993, mediante fundarnentação/assegurando-se
ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços] ;os quaktitativos, ofornecedor eas';espeafícações resumidasi|do objeto, como as possíveis
alterações da p'resente:URRl serão publicadas-ho Diáriõ|[^0ficml, na forma de ejdrâto, em conformidade com o
disposto noparágrafo único'ddartigo 61>dã!L'el de Licitações.*--.,

' '! í'l "Ilil Vi
DO PRAZO DE VI6ÊNÇIÀ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS' '

'-cr
4.1. O prazo c

TCLAUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS_
~n

{

5.1. Os serviços deverão se

CLAUSULA SEXTA^ DO PAGAMENTO

' 1 II I . Sí 1 _ 1/ " 1 ii '
e validade da Ata. dé Registro de Pfeços\será de 12\(doze)'meses contínuos, incluídas as
li .1 11 ./ *— I s ;• \ ' I II

eventuais prorrogações, contados a.partirda data de sua publicação np'píário Oficial, conforme inciso III do §
3Sdoart. 15daLeinS8>66/93. '3\ '• ; . j ;

r executàdos/.na especificação, quantidade e penodjcidade especificadas no Edital
Termo de Referência -lAnéxo 1"^riesíaVRP, sendo que a inobservância destas.condições implicará recusa sem
__ _.L ,LS _ .._L - I í ^ .— - - ser executado e esta

[ i

preséntadá, sob pena de serem

6.1. Os pagamentos referente aos serviços executados objeto da presente Ata será efetuado nos termos do
edital da licitação eanexosi j ['i j '|| ,| I . I ;:!, 1^/
CLÃÜSÜLA SÉTÍMA^ DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NÕ MERCADO EDÓ REEQüiLfBRTÔDÃrÉQÜA^Õj
econômico-financéiraI ! vi ' . I

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo
de que trata § is no art. 65 da Lei ns 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nS

8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.
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7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do Inciso II do art. 65 da Lei8.666/93,
o órgão Munic
iícitatório.

pai responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (órgão Gerenciador)
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II
do caput doart. 65 da Lei ns 8.666. de 1993.

I > I

7.5. Quando o preço rejgistfado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.

/

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo, mercado serão
liberados do cornprpmisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordern cie classificação dos fornecedores que^àceitarem reduzir seus^^preços aos valores de mercado
observará a classificação original.

7.6. Quando o

o compromisso

7.6.1. Liberar

fomecimento,

apresentados;

' .V ^ --
preço dê mêrcado.tornar-se supéríor aos preçõsVegistmdos e d^forni
•,ooiiaoge"enciadorpodera:

t i .['yz'o'fornecedor do'compromisso assumido,\ca50 a comunicação ocorra
1' { J) [' "• - iíi'i-.s >\ ( 1 • z I (

e semjaplícaçãolda\penalidade ser confirmada a veracldadêijdos motivos e comprovantes
1 I )\! '' ' •-'! \V', ;;z i i

li.

f

! '>íí

fornecedor não puder cumprir

antes do pedido de

7.6.2. Convocar òs derhais fornecedores para assegurar igUal oportunidade de,negociação.

ii :i I 7-''~ ii
7.7. Não havendo êxito nas negociações, .a Prefeitura deverái.procêdèr à:^ revogação da respectiva Ata de

I 'i li| I ^ ^ f | 't|' J' *
Registro de Preços, adotando as medidas.cabívéis para obtençãooa contratação mais vantajosa.

II '11 vA'.;v-.... 1 !l \j 1 •//' )/a II •
7.8. Será considerado preço de mercado, òs-preços que forem iguáis.ou inferiores à média daqueles apurados
pela Prefeitura Municipal çle SÃO JOÃQDpsVATOS/MA pará^etermin itèml |j |

i! •! ! i'í.'S. I, iI ' ! S "'i ! 1 ^j'• ,1 j !
7.9. Em qualquer hipótese os preços ^^decorrentes da revisão hão jpodérãò ultrapassar os praticados no
mercado, mantendo-se a c

I ; bi g
Fornecedor e aquele vigen

iferença percentual ápurad^entre ovalor originálmente constante da proposta do
:e no mercado àépoca do Végistro. > '' " " ' ^

7.10. As alterações de|pre'̂ os oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio
serão publicadas no Diário, Oficial.

dá^eqúação éconômico-financeira.
ú

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DAATA DEREGISTRO DEPREÇOS

8.1.0 fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA quando:
; I

8.1.1. Não for nalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as cpndições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no
mercado;
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8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art.
87da Lei 8.666/93; ' !•

8.1.5. For declarado inldôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 37 da Lei
8.565/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7^, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;|

I I i
8.2. A Ata de Registro-de'Preços pod^'iindâ~ser cancélácjã~pela AcimmístliçãÔ~'̂ hí(ate^^ nos termos
da legislação pertinente,

8.666/93;
em especial pela ocorrêncíà de uma das hipóteses".contidas

sgistro nas hipóteses previstas, assegurados ò contraditório8.3. O canceíamêntó fde r
formalizado por déspacho!da autoridadecompetente dó órgãogerenciador! ^ | ^

8.4.0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrervpor>^to superveniente, decorrente de caso fortuito
evidamente'comprovadosê justificados:ou força maior, óue prejudíque:;p cumprimento da ata, c

8.4.1. Por razões de interessé.público; oü A '—.
I i ,-:i I ^

8.4.2.Apedido do.fornecedor. \ \
'

,

I . \ . í i , L-,«i,

'V ^Jâ"r'

no árt. 78 da Lei nS
^ l

- 1

e ampla defesa, será

quando:8.5.0 fornecedor registrado podérá solicitar o cancélamento de seu^régistro deipreço (

I r, • I II; jy"' " """" "í '" !|.i| =
8.5.1. Comprovar estar impossibilitàâcTcIé cumpriras exigências da Ata, pdr ócorrência de fato superveniente

1 — perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

.. '•A/' í ' i! (
fornecedor, \deJ:.cancelamento doípreço.registrado/deverai ser rformulada com

mínimaldé 15 (quinze) flias,Unstruída còm a.-còriiprováção dorfato ou-fatos que justifiquem o

que venha comprometer á

8.6. A solicitação, pelo
antecedência

pedido, para apreciação, sivaliação.e^décisão da Administração Pública^Municipal. .

; i? 1 ' 5 • j "i ' I- .
8.7. Ocancelaméntò do registro nãcí prejudíca a.possibiildaçle;dé^aplÍcaçãoidé sanção adrninístrativa quando
motivada pela ocorrência' de mfmçãd çometidã^^pela/êmpmsa,'-•observados ps, critérios estabelecidos
cláusula nona ^ ^ ílí. • • ' •desté instrumento. O'

8.8. Da decisãoj.da autoridade competente do ór^ão gerenciador se dará:cónheclmehtp aos fornecedores,mediante oenvio de (|prrypondêncía, çom.aviso de recebimento, e/ou pubjl|c |̂jp na Imprensa oficial.
8.9. No caso de'iserHgnorádo,~incerto oU'lnàcessível o endereço do-fornecedor,~axonr«mÍcação será efetivada
através de publicação na imprensa ofíclal, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro
dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro dê Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA-DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA [•J.àríL

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fíca obrigada a:
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9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento
equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e
seus anexos; j

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos ói^ãos gerenciadores e
partícípante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

I i
9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação atüalízada|dé'l^bilitâçãõVc|ualífíc^ãõ1:üjas'vãlidãdèTénco'^htrem-sé vèncidãs;

I M • í • II ^I 1 ! '̂ 1 1
9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes'da contratação, e ainda pelos
encargos trabalhistas; preyídenciáríos e obrigações sociais em vigor, obrígando;se a salda-los ha época própria,
vezque os seiis funcionários não manterão qualquervínculo empregatício corh'ocontratante;,

i i I ' -
9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente,.o objeto da'contratação;

li ? íj V • .i'
9.1.7. Substituir produtos,;as.,suas expensas, no Jotal bu em-parte, do.objeto do
verificarem vícios, defeitos ou'íricorreçõeã) no prázo-^máxlmo devÒ2 (dojs);,aíás.'úteis, a contar da data da
notificação, por produtos com características egarantia Wabelecidà ríbedital eseus anéxos;

' i I v.aV-t- ^ —i/'A í :

contrato em que se

vigência|da ata de registro de9.1.8. Manter preposto, aceito pela,admínístração,-durante,todo período de
I ' ^1 '• i* * —i í \ \ ... j j' .!preços, para r^presenta-l^ sempreflue for necessário, j. \- 1• y.i

9.1.9. Comunicar a fiscalização dò contratante, por escrlto,.quando verjficarqüaisquer condições inadequadas
.. r... - contrato e prestar

assumidas, sem pualqúerônus para a.Prefeitura. ' /v;
I • 1 -"V-',-''"' 'j.

[ j j I , - ..
9.1.11. Demais obrigações definldás.no Editai e anéxos.^ -^f/- -• • !

! i I
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

"i; Hr
10.1. A Prefeitura compromete-sé a:

I ! • r ^

'do. cumprimento, das obrigações

'•1

10.1.1. Proporcionar todas as ^cilidades indispensáveis à boa execução das'obrigações contratuais, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes! da CONTRATADA, devidamente
identificados, quando|necessário, às dependências da Prefeitura;- '

I ,
10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais; I

' I

•

\ \
10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o
envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

I '

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e
Interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;
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os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados no mercado;I I
10.1.7. Rejeitar, no todo lou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações
assumidas pelo fornecedor; além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO
lENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 1

DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU

11.1. A Atai de^Registro. de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão; ou entidade da Administração
Pública que não'tènhà participado do certame licltatorio, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada avantagem. i , ĵ ' I ;

1 1 I • '''li i '
11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública-.quê' não participaram^do Registro dé Preços, quando
desejarem fazer usoíida Ata de ReglstròVde^P^eços, deverão ^manifestar seu interesse junto ao Orgao

|ue òs,possíveis fornecedores eGerenciador da Ata, para qüe-este^através^da CCL,-índlq
serem praticados, obedecida abordem de,clâssífícação:'^ v..,

í i 1 A., rni ;l; IKA''
11.3. Caberá ;ao fornecedor beneficiário da Ata de i Registro decPrèços, lobservadas as'condições nelaI ^ "í m M í Üí"-"® ' r- '̂\ ' n li II- -I- ...x 1 não dõs servlçòs;.decorrente,de adesão, desde que não prejudique

s. h "j. i \' \Í ' i ^

respectivos preços a

estabelecidas, optar pela êceitaçao

obrigações anteriormente assumidas
:: Ji

11.4. oquantitativo decorrente^das adesões àAta de.Registro de Preços nãojpoderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cadaiiternVegistrBdo na Ata de Registro dé Preços para o| órgão gerenciador e
» ~ • I ' .i j !l j i 1 '.J j- » j . ^ :'i.. Ilj .1 » ^aderirem (art. 22, §42

! J i k •• A Cv \ I * ' r I
11.5. As aquísiçõesbu contratações.adiçíónaís a.quese.refe're e^e item não poderão exceder, porórgão ou
entidade, a 50%|(cinquenta por centÓ)'̂ dps,quantitativos regi5tra'dos^na.Ata de,Registro dé Preços para oórgão
gerenciador e órgãos partícipantes-(art! '22';"§32 dò Decretôin2-7892,Adè^2013,iálterado pelo Decreto n2 9.488,
de 2018); | j j 1i \

I i 1 '•\vv i.ij • I :
11.6. Após aiautorização do órgão gerenciador, o-órgãó nãò participante jdeverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 62, do artigo 22
do Decreto n2

i_í.
7.892/2013;

11.6.1. A Prefeitura Munic
I W • l| í

a prorrogação do prazo previsto no § 62 do artigo 22 do Decreto n2 7.892/2013, respeitando o prazo de
pal^e SÃO JOÃO DOS PATOS/MA poderá autorízar,|excep.clohal ejustifícadamente,

írevisto no § 62 do artigo 22 do D(
vigência da atá, quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelofornecedordas
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades'decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS Jl •
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F0LHA\

12.1. Em casos de Inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia
defesa e o contraditório/ ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em
conformidade com artigo 7s da Lei N.s 10.520/02, e subsidiaríamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do
registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
que seu ato ensejar.

ICIÁUSUIA DÉCIMA TERCElfiA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS n 1-

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que
dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela
licitante, preva ecendo,'em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

.H. -
13.2. O presenteTegistro decorre da adjudicação ao promítente fornecedor do objeto
Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência -
Licitação que deu origemia esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão
Central de Licitação, lavrada emAta e homologação pelo Ordenador de Despesal •

t ,1 1 i ',1 •
1 1 !; i.»P-

13.3. Para os<'casos^omíssps será aplicada'áJegÍs|açãd;;^uejCpuber, obedecidasas disposições previstas na
Lei ns 8.666/1993 e 10:52oho02 esuas altèràções e^DecfètaFederal n'' 7.892y2013.

i( 1 si--., I

disposto na Ciáusula

Anexo I do Edital da

iCLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DOFORO

14.

DOS

R i M NR, i i , ,
.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro dé^Prèços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃOJOÃO
)SPATOS/MAÍ' 'i 11V íí'' 1 i

Epor estarem de pleno e comumjacordo'Com'as disposiçães..estábetecida's.ha presente Ata, assinam este
instrumento, erri três viasde igual teor_eforma, para unisó^efeito.—- ii ^ ' '

íi\í ;V " =
' ..vR, , t

'Ci^ \VÍ -Ri'" SÃO JÓM'D0S patos/ma, 03

- f- - ^
naETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS
^ CNPJ n9 23.635.121/0001-05

Fornecedor Registrado
Representante Legal

Ví? /
.

--ta

FUNDib^ri^NICIPAl DE /^glSTÊNCJA SÔCIAL ||
uCNPJ"N^73M:5CÍ^000^ ^̂ 1

Géssyka Rafíégia Lima Sousa
Secretária Municipal de Assistência Soda

Órgão Gerenciador

LTDA

I \
e dezembro de 2021.
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