
Estado da Paraíba
PrAfpitiira MunlcíDal de Gurião

CON TRATO ADMINISI RA TIVO N". PP.6.ÜÜ4.ÜÜ1/2017/CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE GURJÃO - PB E ROSILDO
DE LIMA SILVA - EPP.

1. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO. Estado da Paraíba, Entidade de
Direito Público Interno, com sede na Rua Vicente Borges Gurjào. n°. 158. Centro. Gurjão - PB.
devidamente inscrita no CNPJ do MF sob o n--' 09.073.685/0001-70. neste ato representada pelo seu
Prefeito Municipal, oSenhor RONALDO RAMOS DE QUEIROZ, brasileiro, paraibano, residente à
Avenida Antonio Coutinho. 208. Centro. Gurjão - PB. portador do CPF n". 461.122.514-34 eda Cédula e
Identidade Civil RG n'\ 917262 - SSP/PB. doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE.

2. CONTR.ATADA: ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP, pes.soa jurídica de direito privado, com sede à
Rua Quebra Quilos. N"66. Centro. Campina Grande PB. inscrita no CNPJ sob on". 23.821.927/0001-
98. neste ato representada por FLAVIO SOUZA MAIA. brasileiro, divorciado, comerciário. residente à
Rua Antônio Bezerra Paz .80 apt 103. Bloco B. Bodocongó. Campina Grande - PB. portador(a) do CPF
iC 031.337.984-05 e da Identidade Civil RG N" 2.284.784 - SSP - PB. doravante denominada
simplesmente de CX)N'TRATADA.

3. As parles acima identificadas lc>m. entre si. acorilailo os termos deste Contrato, objeto do Pregão
Presencial iC. 004/2017. sujeitando-se as parles iniegralmenle á Lei Federal n". 10.520/2002. Decreto
Federal n" 3.555/2000. Decreto Federal iC 5.450/2005 e Decreto Federal tf 5.504/2005. Decreto
Municipal n°. 004/2013, à IN MARE tf. 05/95. subsidiariamente á Lei Federal n". 8.666/93 e suas
alterações, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos contratos edisposições de direito
privado eLei 4.320 de 17 de março de 1964. conforme cláusulas econdições aseguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJE TO

Opresente Contrato Administrativo tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MAIERIAL DE
LIMPEZA, para atender as necessidades da: Prefeitura Municipal de Gurjão. conlorme descrito no Anexo 1
do presente Termo Contratual.

Parsígrafo Único - Fazem parte do iJiesente contrato, como se transcritos fossem, tudo que
está contido no Processo l.icitatório iC. 009/2017, Pregão Presencial tf. 004/2017 e seus anexos, bem coino a
proposta do contratado equaisquer documentos juntados ao presente instrumento para esclarecer e/ou raliíicar
seus termos.

CLÁUSULA SEGUNDA DO VALOR F. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
í>
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Pela perfeita e fiel execução do objeto, deste contrato a Contratante, pagará a
CONTRATADA, o valor global de global de RS 201.105,70 (du/.enlos e um mil, cento e cinco reais e
setenta centavos), conforme proposta da Contraiada. coiicspondcntc ao objeto definido na Cláusula Primeira
e 110 Anexo Ideste instrumento, e para a totalidade ik> período aqui mencionado.

§ 1" - O pagamento devido ao contratado será efetuado, em moeda corrente nacional,
mediante ordem bancária e/ou clieqiie nominativo.

§2" - Antecede ao pagamento aetapa da liquidação da despesa, que consiste em verificar o
^ cumprimento da obrigação contratual por parle do contratado, principabnente a comprovação do

fornecimento, em perfeitas condições técnicas eaapresentação dos documentos iiscais lespeclivos.

§ 3" - O pagamento devido ao contratado será efetuado, em moeda corrente nacional,
mediante ordem bancária e/ou cheque nominativo, em ate 30 dias. contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal ou documento equivalente, devidamente aprovada pelo Setor técnico da area solicitante. comprovando,
assim, aentrega do objeto em estrito acordo com acspccilicação da Iloposta.

§4" - Somente será admitido ajuste de preço para atendimento das disposições do artigo 65.
inciso II, alínea "d" da Lei Federal \f 8.666/93. com comprovação e justificativa aceita pela Contratante e
juntada ao processo, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

AContratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste contrato que se
fizerem necessários, do valor inicial do contrato até o limite facultado pela regra do do ari.ós da Lei n"
8.666/93 e alterações posteriores, mediante Termo Aditi\o.

Cl ÁUSULA QUARTA - DOS RFCURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

• As despesas decorrentes do presente contraio serão custeadas com os recursos constantes na dotaçao
orçamentária abai.xo especificada, consignada no Orçamento ileste Órgão para oexercício de 2017.
sendo oseguinte; 02.00 - 04.122.2003.2004 - 3.3.90.30.01 /04.00 - 12.365.2018.2021 - 3.3.90.30.01
/ 04.00 - 12.361.2014.2017 - 3.3.90.30.01 / 04.00 - 12.361.2017.2020 - 3.3.90.30.01 / 05.00 -
10.301.2031.2027 - 3.3.90.30.01 / 06.00 - 08.244.2041.2035 - 3.3.90.30.01.

\ y Parágrafo Único - Os recursos lináncciros para custe.ir areferida despesa serão oriundos de
\ /T Recursos Próprios e/ou Federais a1itulo de Contra Partida.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO Dl- EN 1RKOA
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o prazo de entrega do obJcli> deverá ser de 5(eineo) dias. após asolicitação de fornecimento,
emitida pela Contratante, nas quantidades ora estipuladas.

Parsígralb Único - Os produtos deverão ser entregue no seguinte endereço; Kua Vicente
Borges Gurjào. n°. 158. Centro. Guijão -PB. não se responsabilizando aPreleitura pelo serviço de entrega.

riÁUSCLA .SKXTA - DA \ IGÊ.NCIA
Oprazo de vigência do presente Contrato Administrativo éaté .31 de dezembro einiciar-se-a a

partir dadata sua assinatura.

CLÁUSULA SF- riMA - DAS OBRIGACÒKS DA CONTRATADA
A CONTRATADA tem as seguintes obrigações;

I. - Forneeer o objeto deste contrato de acordo com as especiticações e ou normas
e.xigidas; . ^ ,

II. - Manter sob sua e.xclusiva responsabilidade toda supervisão e diieçao para o
fornecimento completo e ellciente do objeto ora contratado;

III. - Entregar oobjeto do presente contrato nos endereços mencionados na Cláusula Sexta,
de acordo com a quantidade solicitada;

IV. - Obedecer rigorosamente, as normas técnicas estabelecidas;
V. - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante

toda aexecução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas;
VI. - AContratada obriga-se. ainda, a atemler ao disposto no Art. T. inciso XXXlll da

Constituição Federal, quanto ao trabalho de menores.
VII. - Reconhecer os direitos da Contratante rescindir o presente instrumento, no termos do

art. 77 da Lei N°. 8.666/93.

VIII. - Arcar com encargos trabalhistas, fiscais (ICMS c outros), previdenciarios. comerciais.
embalagens, fretes, tarifas, seguros, tributárivis. descarga, transporte, material, mão-de-obra. maquinarios.
equipamentos, ferramentas, insumos necessário., responsabilidade civil edemais despesas incidentes ou que
venham aincidir sobre ofornecimento resultante deste contrato, bem como os riscos atinentes áatividade;

IX. - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se. outrossim. por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros,
que lhe venham aser exigida por força da lei. ligadas ao cumprimento do presente Contrato que vier aser
assinado;

X. - Os preços contratados serão considerados completos e sulicientes paia o
fornecimento, objeto deste contrato, .sendo desconsiderada c|ualquer reivindicação de pagamento adicional
dev ido a erro ou má interpretação de parte da Contratada;

XI. - Indenizar terceiros e à .Administração todo e qualquer prejuízo ou dano. decorrentes
de dolo ou culpa, durante aexecução do contrato, ou após oseu término, em conformidade com oartigo 70 da
Lei n". 8.666/93; . ^ .

XII Cumprir fielmente ocontrato, em eompatibilidadc com as obrigações assumidas.
3
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XIII. - Toda e qualquer impugnaçào feita pela Contratante obrigará a Contratada a corrigir
ou reparar e efetuar substituição do produto inailequado. sem qualquer ônus ã Contratante, em ate 03 (três)

dias consecutivos. Não sendo possível, indeni/aiá o valor correspomlente acrescido de perdas e danos;
XIV. - lim nenhuma hipótese veieidar publicidade ou qualquer outra informação acerca das

atividades objeto deste Pregão, sem prévia autori/açào da Contratante;
XV. Prestar eselareeimentv)s á Contratante, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a

envolvam independentemente de solicitação.

CLÁUSUL.A OU AVA - DAS OBR1GACÒ1..S L)A CONTRATA.N I K
A CONTRATANTE tem as seguintes obrigações;

I. Emitir Ordem de l oniecimento dos produtos:

II. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da prestação do
fornecimento desejado;

III. Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da e.xecução do objeto, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
Contratada a ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;

IV. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela

Contratada;

V. fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;

VI. Efetuar o pagamento à Contratada em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal/
Fatura;

VH. .Atestar a execução dv» objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;

VHI. .Manter o equilíbrio eevtnomico-linanceiio dv) presente Contrato.

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSAIII CIDADES

A Contratada se responsabiliza pela execução do objeto deste Contrato, respondendo civil e

criminalmente por todos os danos, perdas e prejtiízos que. por dolo ou culpa sua. de seus empregados,
prepostos. ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a. direta ou indiretamente, causar ou provocar a

Contratante.

§ 1" - A Contratada é a única e exclusiva responsável pelos encargos e despesas de natureza
trabalhista e previdcnciária dos empregados í|ue vierem a prestar serviços relacionados com o objeto deste
Contrato, respondendo por quaisquer ônus ileles decorrentes, inclusive aqueles relativos às contribuições
tievidas às entidades de classe da categoria.

§ 2" - Durante c apiM a vigência dc->ic instrumento, a ( ontrataila obriga-se a manter a

Contratante à margem de quaisquer açCies judiciais, leiv indicações ou reclamações, seja a que título for. sendo

única e e.xclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que a Contratante venha a arcar em
qualquer época, decorrente de tais ações reivindicações ou reclamações.
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§3" -Orecebimento do objeto iiAo exclui aresponsabilidade civil pela solidez esegniança do
objeto contratado, nem ético-proílssional pela períeiia execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei vigente e poreste Contrato.

n.ÁDSlJLA DÉCIMA - DO CONTROI KÜK ()l!Al.ll).M)H t- DO ATESI O

A Contratante poderá crcliiar a \erii'icaç:u) da qualidade dos produtos, bem com o
cumprimento das especificações técnicas, a iiuakiucr tempo, durante a xigência do contrato, com base nas
normas técnicas vigentes.

Parágrafo Cínico: AContratante, por meio da secretaria requisitante designará servidor ou
Comissão, para acompanhar, liscalizar e atestar o cumprimento do objeto do contrato e emitira termo que
instruirá a liquidação da despesa;

CLÁUSULA DKCIMA PKiiVUvIRA - DA.S PK.NAl.lDADKS

Na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas, e vencida adefesa prévia, serão
aplicadas as seguintes sanções:

j .\d\ertcncia c.-.crita: quando .^c tratar de intraçao leve. a juizo da
fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contiato
ou ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ac.xecuçao do objeto, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais gra\e.

II. Multas:

a) Respeitados os procedimentos ecálculos decorrentes deste Contrato. incidirá Multa de lO/o
(dez por cento) calculada sobre ovalor do quantitativo do produto que aContratada venha a
entregar em desacordo com asespeciíicações técnicas.
b) Multa de mora no percentual correspondente a ü.5% (meio por cento), calculada sobre o
valor total estimado da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias
úteis, caracterizando inexecução parcial; e.
c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre ovalor total
estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando ine.xecução
total do mesmo;

III. As multas serão calculailas sobre o montante não adimplido do objeto
contratado;

IV. - Oliciiante que. convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
assinar o contraio, deixar de entregar ou apresentar documentação talsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta. faMiar ou fraudar na
execução do objeto, comportar-se de modo inidòneo ou cometer frautle fiscal. Iicara impedido de
licitar econtratar com oMunicipio. eserá descredciiciado do Cadastro de lornecedoies do Município
pelo prazo de até O.s (cinco) anos. de acordo com oart. 7". da Lei iC^ 10.520/02. sem prejuízo das
multas orev istas neste edital e das demaiscominações legais.

' 5

Prefeitura Municipal de Gurjão
CNPJ: 09.073.685/0001-70
Rua Vicente Borges Gurjão. n" 158
E-mail pmgurjao@glüboniaii.com



ó . j V

r • .

''•. s4 -i;
^ -•'Wti'

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Gurjão

V. • Com referência as sanvõcs ile t|iie traUini as alíneas b e c do item III,
decorrido opra/o de defesa sem i|ne o fornecedor se piommcie ou se for considerada procedente a
multa, o mesmo será nolificado a reeollier ao erário municipal o \alor de\ido. no pra/o de 03 (tres)
dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente.

VI. - Uma \ez recolhida ás multas de que tratam os itens II e III. e na hipótese de
\ir ofornecedor alograr ê.\ilo em recurso que apresentar, ocontratante devolvera aquantia recolhida,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Vil. Aaplicação das sanções previstas neste Contrato nao e.xclui ;i possibilidade
de aplicaçíio de outras, previstas na l.ei 8.666.'93. inclusive responsabilização da licitante vencedora
por eventuais perdas c ilaiuis causatkis a .Xdministiaçao.

Vlll. As sanções aqui pre\ istas são independentes entre si. podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medid.is cabiveis.

IX. - No processo de aplicação de sanções éassegurado odireito ao contraditório
e à ampla defesa

Cl.ÁlISlILA DÉCIMA SKGUNDA - DA UK.SCIS.ÃO

O pre.seiite instrumento .será rescindido unilateralmente pela Contratante nos termos dos
artigos 77 a79, com as consc.|UCilcias pa-vis.as m, art. 8(1. (cxios da Ui Federal ii» 8.666/93 camalizações
posteriores.

n.ÁlJSULA DÉCIMA TERC KlUA - DA l.UGAl.iOADl.

.A minuta do presente Contrato foi devidamente c.xammada e aprovada pela Assessoria
Jurídica daContratante, conforme determina a legislação em vigor.

^ CIÁIISULA DÉCIMA OIJAU TA - UOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos 7,erão resolv idos á luz da Lei iC 8.666/93. edos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCliVlA QUINTA - DA PimidClDADI.

Apublicação resumida deste Contrato no lugar de costume e na imprensa olicial. que e
condição de elicácia nos termos vlo ptirágrafo primeiro do art. 61 da Lei n'̂ 8.666.'93. sera providenciada pela
Contratante até oquinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data.

CLÁUSULA DÉCliVlA SF.X 1A- DO FORO L DA.S DISPOSKOLS GLRAIS.

As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao liei cumprimento de todas as Cláusulas e
;ondições do presente contrato eelegem para .eu domicílio contratual oforo da Justiça f.stadual da Comarca

PREffirURA Di Prefeitura Municipal de Gurjão
CNPJ: 09.073.685/0001-70
Rua Vicente Borges Gurjão. n° 158

M E-mait: pmgiitjao@globomail.com



i .

Estado da Paraíba
Dfofoifiira Mimicioal de Gurião

de São João do Cariri - PB, com renímcia expressa aciiialqiier outro, por mais priv ilegiado que seja. no que se
refere aqualquer ação ou medida judicial originária ou referente aeste instrumento contratual.

Epor estarem acordados em todas as coiulições eCláusulas deste Contato, assinam opresente
instrumento, em 2(duas) vias. de igual te^para uiu só eleito legal, na presença de duas testemunhas que
assistiram a tudo e tainlxMii assinam.

TESTFiVlUNHAS

Nome:^^^

Nome:

UON/yi.l^ K.CMO.S DF. Ql FlUO/
..\ C (IM R.Vr.\N i F

FFAVIC)

PFI.A (

MAIA

IA D A

y/^: l/<^. 9^^-o

PRHIlTURAOe Prefeitura Municipal de Gurjão
CNPJ: 09.073.685/0001-70
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ANKXO i - CON I U/VIO

CONTRATO ADMINIS TRAnVO N". IM\6.0Ü4.001/2017/CPL

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MA'TER1AU DE LIMPEZA, cm conTormidade com as coiuiivòcs cespecificações
abaixo discriminadas:

ITEM

I

7

8

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Água Sanitária 21

Álcool em Gel Baclericida 500ml

Álcool I íquido -ió" 500ml

Bacia Média

Bacia Grande

Balde 12 LT

Balde 60 LT

Balde 100 LT

Colher Descartavél Pac/5ü

10 Colônia InTaniil

11 Copo Descartável P/Café 50 ML

12 Copo Descartável P/Água 180 ML

13 Cera Líquida

14 Cotoneies

Creme Dental Infantil

1 Creme para Pentear

Desinfetante 2 LT

Desorizador de Ambiente

Detergente 2 L T

Escova Dental

Escova Oial para l.impe/a

IEsponja Dupla l ace

Flanela

Foslbro

UND

UND

UND

UNI)

l ND

l :\T)

UND

UND

i;nd

PC 1

LM)

Pd

PCT

UND

UNI)

UNI)

l NI)

UND

I UND

UNI)

UND

t NI)

UND

UND

PREUIIURA Prefeitura Municipal de Gurjão
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QUANT

2500

250

500

íO

50

60

50

30

150

300

1500

1500

800

•100

50(1

150

5000

800

2800

800

250

500

300

300

V. UNTT.

RS

RS

RS

RS

RS

RS

3,95

7.84

5.95

21.90

37.94

11.93

RS 36,85

RS 59.83

RS 7.90

RS 14.84

RS 2.57

RS 5,24

RS 9.74

RS 2.27

RS 3.()1

RS 13.75

RS 4.25

RS 9,75

RS 4.25

RS 3.87

RS 7.75

RS 1.27

RS 3.45

RS .84

V. TOTAL

RS 9.875,00

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

1.960.00

1.785.00

657.00

1.897.00

715,80

842,50

1.794.90

4.452.00

3.855.00

RS 7.860,00

RS

RS

RS

RS

7.792.00

908.00

1.820.00

2.062.50

RS 21.250.00

RS 7.800,00

RS 11.900.00

RS

RS

RS

RS

RS

3.096.00

1.937.50

635.00

1.035.00

852.00
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25 Fralda Descartável (F. M. G. li BG) PCf 1 800
1

RS
- -"1

6.37 RS 5.096.00

26 Garfo Descarlavél Pac/50 i'cf ! 150
1

RS 7.74 RS 1.161.00

T? Lã de Aço PCI 1 600 "j RS 1.77 1 RS 1.062.00
- j —-

1.442.50 j
28 Luvas PCl ' 250 RS 5.77 RS

29 Pano para Chão UND 800 RS 6.85 RS 5.480.00 i

30 Pano para Pratos CND 800 RS 4.77 RS 3.816.00

! 31 Papel l-llgiênico C/ 4 PCT 6000 RS 3.28 RS 19.680.00

32 Papel foalha c lOOO PC f ' 1000 RS 9.75 RS 9.75oTÕÕI

33 Pastilha Sanitária l ND 600 RS 2.88 RS 1.728.00 1

34 Poniada para Assadura UND 80 RS 23.85 RS 1.908.00 j
35 Prato Descartavél Pequeno UND 500 RS 1.58 RS 790,00

1 36 Prato Descarlavél Médio LND 500 RS 2.18 RS 1.090.00 1

' 37 Prato descartavél Grande l \1) 500 RS 3.55 RS 1.775.00 1
1 38 Rodo Médio UND 350 RS 8.87 RS 3.104.50 j

39 1Sabão ein Barra C/5 IJND PCf 800 RS 7.48 RS
i

5.984.00

1 40 Sabão em Pó 1 UND 1800 RS 2.88 RS 5.184.00

41 Sabonete Liquido ILI UND 250 RS 9.75 RS 2.437.50

i Saco P/ Lixo 100 L I PCf 1000 RS 6.85 RS 6.850.00 i

43 Saco P l ixo 50 L 1 PC! 1000 ! RS 6.85 RS 6.850.00

44 jShampoo Infantil 1 l.iND 600 1 RS 18.50 RS 11.100.00

45 1Vassoura de Nv lon liND 600
1

I RS 9.75 ; RS 5.850.00

VALOR rO FAL: US 201.105,70

PREfElIURA D( Prefeitura Municipal cie Gurjão
CNPJ: 09.073 685/0001-70
Rua Vicente Borges Gurjão n" 158
E-inail: pmgurjao@giübuiuail cuni



Or^ío Onci.il -do Município J.e Gv.náo
CRIADO ?^ELA LC: N- 006 16 de agoMo de 199.'.

AnoXX EdiçãoExna 12 de abril cie 2017
De acordo com a LEI X' 006 ?3. de i6 de agosto de !9??. publicamos nesta data 05 atos dos

Poderes Executi'v o> e 1.egislati-co. ."ij.i-o-cados iia> ie5pecii\vis datas paia que eiiiie em -cigoi

PKKMIiTl KA .\li:.M( ll'Al. Dl-, Gl K.JAO

IIOMOl.OGAÇÀO

l'Ri;C/\0 l'Rt;SHNC,lAL N". ÜÜ4/2Ü17

Nos termos do relatório lliiai e tidoiando as la/Oe.s que nortearam o

Juluanienio tio 1're.yAieirii eJíieial. ll()M()l,t)lj(.) o resultado do

('regão Prc.seiieial u'. UÜ-í'2t)l7. que tem por objeto ;i

^ •' AQÜISIÇÀU DE MATERIAL Dií LIMPEZA, em üivor de:

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPi' •• CNPJ: 23.821.927/ÜÜÜI-9S.

para os itens deseritos 110 l ernio de .AdjiKlieavào. Dê eiêiicia aos

inieivs-sado.s e ileiei'miiiar que sejam lavradtis os resjieeiiuis

Conirtiios Avlminisiraiisos e :i esiravão do.s respectivos empeiilios

de tiespesas pelo setor eompetenle.

(iiirjdo - Pli. 10 de abril de 2017.

Ronaldo Ramos de (íjueiro/

Preíeilo

EX i RA lü UE (.DN I RA TO

CÜN rRATAN I E: PREEEITURA MUNICIPAL DE GURJAO

RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - CONTRATADO:

Rt)SlLDO DE LIMA SILVA • 1 PP • CNIM: 23.82LV27 (H)0I-VH

- OB.ILIO: AQLISIC.ÀO Dl MAILRIAL DE LIMPI./A -

VALOR Cil.OliAL: R.S 2()l.l0.s.7O (DU/.ENEOS I:. CM .MIL.

CENIU E CI.NCO REAIS 1. SETENIA CENTAVOSj -

VIGÊNCIA: 31 I2'20I7- DATA DA ASSINATURA: I()'0d''2ül7

- EITilSEAC-ÀO: PREC-.ÀO PRESENCIAL 00-1 2017


