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CONTRATO NS 005.22020223.2311025/2022
PROCESSOADMINISTRATIVO NS 2311025/2021

TERMO DE CONTRATO NS 22020223/2022, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS

PATOS/MA, E A EMPRESA TERRA CONSTRUTORA E
LOCADORA EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de São
João dos Patos/MA, inscrito no CNPJ n^ 10.547.447/0001-39, neste ato representado pelo Secretário Municipal
de Saúde, Sr. Kayro Coelho^clè SoLisá CÓrféa', 'pbrtâdõr"dã Càrféira de Idêntidáde ns"2i2piX35 (SSP/PI) e CPF ns
012.674.713-01, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA
EIRELI, inscrita no^GNPJ/MF n? 19:604,956/0001-20, sediada ha-RUA 07 DE SETEMBRO, N9 580, CENTRO, CEP:
65.665-000, em SãoJoão dos Patos/MA, doravante desighàda CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
Marcílio da Fonseca-Pinto Neto, portador dá Carteira de Identidade ns 676372921 (SESP/MA) e CPF ns
709.716.681-91,;tendo em vista o que consta no Processo ps ,2311025/2021 e em observância às disposições
da Lei ns 8.666,'de 21 de junhò de 1993, da Lei;nríd;52Õj^e''17^^^ de 2002 ena Lei ri^ 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, do Decretòrn9,7:8927de^23 fejaneiro de 2013, resolvem cèíebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente;do.Pregãp^Erétrônico_n2 32/2d21rme'diante as:cláüsulas e condições a seguir
enunciadas. , - • -'! " s ;

::; -, '
li. CLÃUSULA PRIMEIRA-OBJETO. , " ' 1

!" ' UV ••--TTtMx" ' I
1.1. Oobjeto do presente Termo de Contrato é a cbntratação'de;empresa espéciallzada para a prestação
de serviços de manutenção de équipamétitòlde^ínfdrmática e.impfessora em geral pára atender o Fundo
Municipal de Saúde de São João bos Patos/MA, çonforme^especifí^açõesie quantitativos éstabelecidos no
Termo de Referência, anexo,do Edital. . i'?{ . !

í • ; ' í • ; í ' ;

,''T''v ' - ' " '-\ y' ^
1.2. Este Termo de Contrato, vincuia^se-ao Edital do Pregão E!etrônico,-identifjcado no preâmbulo e à
proposta vencedora, indeperidénterhènte^dè transcrição.. /(òK' j

1.3. Descriçãodo Objeto:
f

rO

; . ' '. -ÃTENÇÃÒi^^^^ ' ' i
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS '-V'/'' - ' _UNP. QTD V.ÜNIT. V. TOTAL

1
COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, INTALAÇÃO DE HARDWARE E
SOFTWARE, LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO) . , ' . .

SERVIÇO 120

- t

RS 9^00
}

RS 11.640,00

2
IMPRESSORAS (FORMATAÇÃO, INTALAÇÃO DE HARDWARE ESOFTWARE,^
UMPEZA ECONFIGURAÇÃO)

SERVIÇO " 50 R$55,00 RS2.750,00

3 CONFIGURAÇÃO EMANUTENÇÃO DE REDE DAbosXW[RELESS_ SERVIÇO 20-"" RS45,00 RS 900,00

TOTAL 15.290,00

SEMUS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT. V. TOTAL

1
COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, INTALAÇÃO DE HARDWARE E
SOFTWARE. LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO)

SERVIÇO 50 R$ 97,00 RS 4.850,00

2
IMPRESSORAS (FORMATAÇÃO, INTALAÇÃO DE HARDWARE ESOFTWARE,
LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO)

SERVIÇO 20 R$ 55,00 RS 1.100,00

3 CONFIGURAÇÃO EMANUTENÇÃO DE REDE DADOS EWIRELESS SERVIÇO 10 RS45,00 RS 450,00
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TOTAL: 6.400,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO. OTD V. UNIT. V. TOTAL

1
COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, INTALAÇÃO DE HARDWARE E
SOFTWARE, LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO)

SERVIÇO 50 RS 97,00 RS 4.850,00

2
IMPRESSORAS (FORMATAÇÃO, INTALAÇÃO DE HARDWARE ESOFTWARE,
LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO)

SERVIÇO 20 RS 55,00 RS1.100,00

3 CONFIGURAÇÃO EMANUTENÇÃO DE REDE DADOS EWIRELESS SERVIÇO 10 RS 45,00 RS 450,00

TOTAL 6.400,00

í

MAC

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO. QfP V. UNIT. V. TOTAL

1
COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, INTALAÇÃO DE HARDWARE E
SOFTWARE, LIMPEZAECONFIGURAÇÃO) ' , SERVIÇO 30 RS 97,00 RS2.910,00

2
IMPRESSORAS (FORMATAÇÃO, INTALAÇÃO DE HÃRDVVÁRÊ^E SOFTWARE,'.
LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO) " -- .-SERVIÇO 10 RS 55,00 RS550,00

3 CONFIGURAÇÃO EMANUTENÇÃO'DE REDE DADOS EWIRELESS ^. S^ERVIÇO -- :r 10 RS 45^00 RS450,00

.V , j TOTAL: 3.910,00

2. _

2.1.0 prazo de vigência deste termo de Contrato "é aquele fixado no^ermo de Referência, corh Início na data
de28/04/2022 é encerramento em'31/Í2/2022, prorrogável na formá do art. 57, §is, da Lei ns 8.666, de
1993. . ... - .. ^

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

'3.: CLÁUSULA TERCEIRA^ PREÇO..

3.1. Ovalor do presente Termo de Çontrato.é.de R$.3'2;p00,00 (triríta-e dols mil reais).

3.2. No valor acima estão Incluídas todas ãs\despesai ordinárias diretas e indiretas'decorrentes da
execução contratai, inclusive tribütòs e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas; prevídencíários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

^ CLÁUSUIACIUARTA - pOTAÇÃp_ORÇAMENTÁRiA^

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na ciassifícação abaixo:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0003.2066.0000- MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
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PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
10.301.0014.2068.0000 - MANUTENÇÃO EIMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIUA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOSTERCEIROSPESSOAJURÍDICA

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0031.2078.0000- MANUTENÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
3.3.90.39.00 - OUTROSSERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE " ' "
10.305.0032 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA
10.305.0032.2087.0000~MANUTENÇÃO EFORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PEhOAJURIDICA

unicef^

[5. CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO. {
. 7.i

a) O pagamento será mensal, efetuado-no,prazò'de!até^30|(trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relatiyos.a;;Crédltós;Trib''utáriòs_FedeTais:^*:i-Dívlda_Atiya.da^UnÍâo, CNDT e FGTS, com
validades compatíveis àdata^dò^págamentò, desde quehão.haJa^fátqnn;ipeditiyo7pro^^ pela Contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

aapresentação das propostas. ^ - mí
6.2. Dentro do prazo de vigência ddxpntrato e_medlante solicitação da cohtratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o intefregnp de um ano, aplicando-sé.o.índiçe IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas econcluídas;apó's áocorrência da anualidade.^y jjiJ
6.3. Nos reajustes subsèquentes^aó primèiroJ'o interregno mínjmo dé um/áriaFeVf contado.a partir >
financeiros do último reájusté7.7i. \\ V'''77^ 'iK-- /^ò-J |
6.4. No caso de atraso ou não divulgação dojndice de reajustárinentõ/;o;(zdNTRÀTANTE pàgará àCONTRATADA
a importância calculada pélà última,variaçâp"cónheci.da,Híqüidandd a^díferehça cprrésp'ondenté tãologo seja
divulgado o índice definitivo. •. * i
6.5. Fica aCONTRATADA obrigada aapfesehta/,memórla.de.cálwl^eferehte ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer"' 1
6.6. Nas aferições finais, oíndice utilizado para reajustejSerá, obrigatoriamente, odefinitivo, j
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado> em substituição, p que vier a ser.determinado pela legislação então em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índjcè oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente,;por melo de termo aditivo.

17;
'L 'iV

iZi- CLÁUSULA SéllMÃ- GARANTIA DE EXECUÇÃO.

ç !\ / » í

6.1. Os preços são fixos èirreajustáyèls no prazo de um anp^òhtadd dja cjàta |̂lmlte para

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

dos efeitos

9. a) O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Administração. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias: das OShOOmin
às 13h00mln. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades
cabíveis.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135,Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA



Pt>EF6ITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ NS10.547.447/0001-39

Fundo Municipal de Saúde unicef^

10. b) Todos os produtos licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e em
suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.

11. c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;

12. d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das unidades: OShOOmin às

13h00min horas.

13. e) A fiscalização gerai e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
14. f) Este processo refere-se à aquisição de serviços de manutenção de equipamentos de informática e
impressora em geral, por meio de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico com Registro de
Preços,do tipo menor Preço por item; _ _ _
15. • O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, jucro e outros necessários ao cumprimento Integral do objeto
presente nestetermo" de referência; !
16. • Todos osiprodutos entregues deverão êstar^acohipanhados de um comprovante de recibo o qual
constará a assinatura do recebedor, em duas yia_s^.(uma^.viã para o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devem^ ser conferidos dè acordo cofn^a'̂ dem£d^forhecimento, quantidade equalidade. Caso não
estejam de acor|do com as. normas, os ím^mps^deve junt^ente com pcomprovante de
entrega não assinado. ^ •—\ ;

I ' —N - -V X ' i—í - -'0\ y v-"— 1 1j _ „ j
17. CLAÚSULANONA-FISCALIZAÇtói

fr-
Ir.i

17.1. A fiscalização da execução" '̂do objêtò-^sera-efètüáda por^.èómissãb/Represéntantej designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelécicla no Termo de.Refèrêhçiarariexp àò EditaL {

.. n I !
• /

118. CLÁUSULA DÉCIMA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EDA CÒNTRÀTADA.

A Contratante se obriga a: v

a) acompanhar e fiscalizar a execução^dq contrato;
b) permitir o livre acesso dos ernpregados dà-contratadá-^às dependências dp contratante para tratar de
acctmi-oc nârtinantac aõe ifnc'^aíín'i ili-irl.^c.assuntos pertinentes aps produtos adquiridos;^
c)rejeitar, notodo ou em parte, os^prodQtò^em desacordÔ com;p'cont'ràtò;
d) proceder ao pagamento do contrato déritrô do prazo estabele~cido; ^
e) proporcionar todasas condições necessárias ao borOfándamenTõ^do fornecimento dos.produtos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando fõr o caso." j

; • " - ' j
' ' tAContratada se pbriga a:

a) manter prepqsto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de São João dos'Patos/MA, durante
todo o período de>^gência dVli^açãq; para representá-lo sempre quefor necessário;-'"
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento do contratante;

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação.

I : I

'HÀ

ti .'K-J ,

/)

—' '•> í^'
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cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de seus
prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido;
1) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,

sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA. ----- - •
k) a contratada será.résponsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregadós,;subordinados
ou prepostos. • ' - • . |

Í19. CLÁUSULA DÉCiMÀ PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRÁTIVAS.

19.1 . Comete * ' ~Infraçãoadministrativa) nos termos daTlei ns 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
f r.) 't,. A) j

j { i'""' " l í
Não assinar o termo:çlei£ontrato=ou áceltar/rétlrari^instrumento; equivalente, quando convocado
)prazoide validadedá^^posta;.->^^ i j

^ . . '-"11--""Na,'' 1—I ÍJ / /"/) ' i
Anresentar documentação fasar:"" '— / A )

dentro do

19.3. Apresentar documêntação;fàlsa;;

r" m
-'a: //19.4. Deixar de entregar os do.cürhentos exigidos no ceA:ame;_.A

.A'l' ' /- '

19.5. Ensejarb retardamento dàiexecução do objeto;

' '"A,. Tfí'19.6. Não mantiver aproporá; '• ^ jij j

19.7. Cometer fraude fiscal;-'̂ t' /iÇ);

19.8.
'A-- "/Vá-//-"

Comportar-sede modo inidôiieo;:-,. <1 .--'A'-:---'/ j

• *'' I* • 1 " -• '' C— / ?
19.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestaçãò-de, serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo/da Administração, à multa-moratória de^0;5%*(meiò'por cento) por dia deatraso, até o limitede 10% (dez porjcéntb), conforme,determina oart. N° 86, da Lei NS 8666/93. j
19.20. A multa prevista neste ITEM será descontada dós créditos que a contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, e poderá cumular.cóm as demais sançõès admiriistrativas, inclusive
com as multas previstas.

19.21. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Ns87, da Lei Ns8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa comnatureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135,Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ N2 10.547.447/0001-39

Fundo Municipal de Saúde unicef<0

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade
05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ns 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. N2 72 da Lei N2
10.520/02 e art. N2 14 do Decreto N2 3.555/00.

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
íntimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para a apreciaçâo e decisão superior; dentro do"mesmo*prazo.~'- —

I
/' . I

20.2. Serão publlca^dasma Imprensa. Oficial do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA^as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante aAdministração Pública]

-20. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-RESCISÃO. , :
- " i

20.20. OPRESENTETERMO DE CONTRATO RÓDERÁSER-RESCfNDIDO: }
; _ ;.-j-'/ ... í

20.20.1. Por ato|unllateralfè escrlto da Adrninistraçãõ^nas situações previstárnos incisos Ia XII e XVII do art.
78 da Lei n2 8.666, de 1993,..è;ComJas-consequènciasj lr|dicadas no>art.-'80idajm_esma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas nó Termo dê Referêncialánexo ao Edital;/ J/ ^ ^ j

1 •, 1 ''i i--'"""'1 '"^h-íO-v -í I 't
20.20.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, dà Leí nS 8i666/,de 1993.j' IkT ^ __ ^ """" i I
20.21. Os casos de rescisão cdritratual serão formalmente motivados,'/assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa. 1 j

r _ .V ' \ r ' I
20.22. ACONTRATADA reconhècè^òs direitps dá CONTRATANTE êrn caso/de;resçisão adminjstratlva prevista
no

.22. A CONTRATADA reconhecemos direitps dá CONTRATANTE em caso/de;resçisão
•art. 77 da Leijna 8.666, de-Í993/ /í , /// j
.23. OTERMO DÈ RESCISÃO'SERÁ^PRECEblbO-DE;RE^TÓRI0.'JNDlcÁTIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,
)NFORME OCASO: íÍSlX cX'"

20.23.1. Balançò-dps eventos contratuais ja cumpridos qu'parclalmente cumpridos;
! ^ \S l '
í ^

20.23.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda'devidos;
i

i

20.23.3. Indenizações e multas.

>21: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-VEDAÇÕES. í

21.20. ÉVEDADO À CONTRATADA:

21.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação fínanceira;

21.20.2. Interromper a execução contratual sob alegação de Inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

^22. CLÁUSUÍXdÉGIMÁIíUARTÃ^^^ÃL^ " n

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei ns 8.666, de 1993.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúílo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N2 10.547.447/0001-39
Fundo Municipal de Saúde

São João dos Patos 28 d^brll de 2022.

FUNflCM^NIClPAL DE SAÚDE
CNPjWefe547.447/0001-39
Kairo Cc elho de Sousa Corrêa

Secretár o Municipal de Saúde
•Contratante

JSTm^RÁ ELOèÂDORA EIRELI
.CNp)^p»^6O4.956/0b01-'2q ' , ^

;Màrcilio da Fòhsécá Pinto^Netci '
RepresentantetLegai-
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