
ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Trastes. Progessons Helena sirt centro cle Santa Ria de Cássia-Ba CEP: 17 150-000 

PROCESSOADMINISTRATIVO N."06212022 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 003/2022 
Contrato nc. 20112022 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecido na Travessa Professora Helena, sht., nesta cidade de Santa Rita de Cassia(BA). inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o n'. 13.880.711/000140, neste ato representado pelo Sr. José Benedito Rocha Anglo, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Rita de Cássia (BA). portador do CPF n°. 207.067.153-
49 CRO 2652 - BA, na qualidade de Prefeito Municipal. c pela Secretária Municipal de Saúde Sr Leila Boirefim de 
Araújo Sapa, brasileira, casada, servidora, inscrita no CPF sob o n° 564.903.645-49 residente e domiciliada à Rua 
Ourinbos , n° 535, bairro Centro. Santa Rita de Cássia/BA, nomeada pela Portaria n" 003 de 04 de Janeiro de 2021 
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa C:irurgica São Felipe Produtos para Saúde EIREL1, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNP sob o n" 07.626.7760001-60, com endereço sede na Rua Graça Aranha, n° 
875, Breio 02- Sala C, Vargem Grande Pinhais - PR. doravante designada CONTRATADA, neste ato representado pelo 
Sr. Alairto José Pelo" portador da Carteira de Identidade ri' 5.011.809-6 SESP/PR. e inscrito no CPF sob n° 
747.575.399-91. com base na licitaço do Pregão Eletrônico tf. 00312022, onginado do Processo Administrativo rr. 
062/2022. conforme da Lei Federal n". 10.520. de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n°3355. de 08 de agosto de 2000, 
Lei Complementar n". 123. de 14 de dezembro de 2006 e. subsidiariamente, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
mediante as seguintes condições: 

Catiusuta Primeira - po OBJETQ A contratmalo de entpresa para fornecimento parcelado de produtos médicos 
hospitalares. medicamentos, equipamentos e produtos odontologicos para assegurar e garantir à assistência á saúde. ações 
de controle e combate à Covid-19, as execuções das políticas públicas de saúde no desenvolvimento dos serviços para a 
promoção. proteçâo c recuperação da saúde, assim podendo atender essas necessidades e ofertar uru atendimento de 
melhor qualidade para os cidadãos do município de Santa Rita de Cassia, solicitado pela Secretaria de Saúde, conforme 
especificações comidas no Termo de Referência., nos CIMOS Lei Federal n". 10.520, de 17 de julho de 2002. Decreto 
Federal n° 5.504, de 05 de agosto de 2005. Lei Complementar 123. de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n°. 
147, de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, Lei Federal n". 8.666. de 21 de junho de 1993, demais condições 
contente o presente Edital, a saber: 

LOTE 10 
'ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QTD UNID MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 

Monitor Cardiaco de sinais vitais 
Multipanitnetro em bloco único 
integrado com 07 pariinleirOS 
(eletrocardiograma de 03 a 07 
derivaçoes. com trcquencia 
cardíaca, respiração. oxintetria de 
pulso. pressão arterial não invasiva, 
tempewratura. pressão arterial 
invasiva, capnogratia) ,tela de LCD 
colorida Ild de 10.4". sistema 
operacional por touch screen. 

incorporada para 
transporte, bateria recarregável, C/ 

 (desfibrilador, bateria recarremtvel 

2 und REATITEt 
MENDEN 

FREATIVE IND. 
FO., LTD. - 
CHINA 

RS 5.765,00 R$ 11.530,00 

(portátil.alça 
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2 

Bomba de Infusão com utilização 
Para via talem' e Parenteral, com 
requisitos estabelecidos nanorma 
NBR IEC60601-2-24, com alça de 
transporte, displasy de cristal liquido. 
sistema de bombeamento peristáltico 
linear, equipado com sensor de 
pressão' , Clamo de proteção contra 
fluxos livres, C\ SENSOR 

2 und AWKMED/ 
HENZHEN 
A WK MED. 

NSTR. co., Lm. 
1-TINA 

R$ 3.300,00 R$ 6.600,00 

3 Concentrador de oxigenio 10 un OLDAGAS / 
LONGFIAN 

CITECH CO., 
TD -CHINA 

R$ 6.700.00 R$ 67.000,00 

4 Equipo pl bomba de Infusão 10 CX AR-RvIANNI 
, RTMANN TND 

ONI PROD. 
D. HOSP. 

$ TIDA -8k 

R$ 40,00 R$ 400,00 

5 Equipo Foto-sensivél p\ bomba de 
Infusão 

5 CX ARTMANN/ 
1 - RTMANN IND 

OM PROD. 
D. HOSP. 

IDA - BR 

RS 40,00 RS 200,00 

6 Ultrassom fioterapia 3 unid ARCI I CARC1 
INT) COM APA. 

IRURG. ORTOP. 
h. LTDA - BR 

R$ 2.300,00 R$ 6.900,00 

VALOR TOTAL LOTE 10: noventa e dois mil , seiscentos e trinta reais R$ 92.630,00 

Cláusula Seaunda — DOTACÃO ORÇAMENTARIA — As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta 
da seguinteDotação Orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 02.07.001 — Fundo Municipal de Mun. De Saúde 
Projeto de Atividade: 2022 — Manutenção das Ações o Fundo Municipal de Saúde 15% 
Projeto de Atividade: 2015 — Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde 
Projeto de Atividade 2027 — Manutenção das Ações de Atenção Básica/Atenção Primária 
Projeto de Atividade: 2029 — Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica 
Projeto de Atividade: 2073 — Manutenção das Ações Gestão das Ações do MAC — Média e Alta Complexidade 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente 

Fonte: 2- Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 
Fonte: 14- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 

Cláusula Terceira — PRECOS E CONDICOES DE PAGAMENTO - O valor total do presente Contrato é RS 
92.630,00 (noventa e dois mil ,seiscentos e trinta reais), 

§ 1° - Nos preços ofertados na Proposta já estão inclusos lodos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, 
impostos. taxnsde qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar 
no fiel cumprimenta do presente Contrato: 

§r - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, devidamente atestados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e as Notas Fiscais/Fatura deverão ser emitidas em nome da Secretaia Municipal de Saúde, CNP.): 
11.366.643/0001-70. 
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§ 30 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscalifatura, o documento será imediatamente 
devolvido para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será 
considerada para efeito de qualquer reajuste ou atuali7ação do valor contratual. 

Cláusula Quarta -DOS PRAZOS - 

4.1 - O presente Contrato terá prazo vigente até o cumprimento do objeto, com vigência iniciando na data de sua 
assinatura até 31 dedezembro de 2022, ou até que todo o material licitado seja totalmente entregue, prevalecendo o que 
ocorrer primeiro. 

4.2 - O prazo para entrega do material licitado será de 10 (dez) dias consecutivos, conforme descrito na Proposta de 
Preços. O local deentrega é Praça São Pedro StN, Centro - Secretaria de Municipal de Saúde de Santa Rita de Cássia - 
BA 

Clausula Quinta -DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO- A fiscalização será feita conforme designa art. 67 da Lei 
8.666/93, a Sr" Mine Santos Barbosa foi designada fiscal de contrato para a Secretaria de Saúde, conforme Portaria n° 
179/202, de 04/01/2022. 

Cláusula Sexta - OBRIG.ACÕES DA CONTRATADA - A Contratada se compromete a entregar os produtos ora 
contratado na Praça São Pedro SN, Centro - Secretaria de Municipal de Saúde de Santa Rita de Cássia - BA, até 10 
(dez) dias consecutivos do recebimento da requisição devidamente assinada pelo responsável do Setor de Compras do 
Município. 

Parágrafo Único- Manter a Regularidade Fiscal da empresa durante toda a vigência do presente Contrato. 

Cláusula Sétima - RESPONSABILIDADE - O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer prejuízos 
provenientes devicios e/ou defeitos nos fornecimentos contratados; 

a) Coiin&u por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Município de Santa 
Rita deatssia-BA, para reparação desses danos ou prejuízos; 

hi Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de má 
administração doContratado; 

c) Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e apresentadas na data da apresentação da 
proposta. 

d) Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os fornecimentos que, a juizo desta, não forem 
consideradossatisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

c) O Contratado é o único responsável pela procedência dos produtos que vier a fornecer. 

Clausula Oitava - PENALIDADES POR INADIPI,EMENTO DO CONTRATADO - Conforme Art. 77 da Lei 8666/93, 
em caso de inadimplemento por parte do contratado, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) poderá aplicar as 
seguintes sanções, graduadas 

conforme a gravidade da infração, sem prejuizo das sanções civis e penais, se for o caso, garantida á prévia 
defesa em processo administrativo: 

a) Para infrações de neouena relevância - Advertência; 
tõ Para infracões de media relevância - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 
e) Para infrações de Imitida relevância - Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo: 

1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 2 - Rescisão 

unilateral do contrato derivado da presente licitação; 

16/ 
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— Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no 
prazo de a1é02 (dois) anos, 

4 — Emissão de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termoS do 
Artigo 87.1nciscr IV, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) Ocorrendo atrasos no fornecimento do objeto contratados com base na presente licitação, o futuro 
contratado poderá serpcnalizado conforme abaixo: 

I — atraso de 01 (um) a 05 (cinco) dias no forneçam jo do objeto — Multa de até 5 (cinco por cento) sobre o valor dos 
produtosentregues em atraso: 

2 — atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos 
produtos entregues ern atraso: 

3 — atraso superiores a 10 (dez) dias no fornecimento do obj_eto- poderão ensejar a rescisão do futuro contrato, 
com ascominações previstas neste Edital. 

§ I° — O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entres
créditosrelativos a este Contratado. eventualmente existente. 

raso, ou de outros 

* 2°- O valor das multas prevista nesta Clausula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
contratado daresponsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

Cláusula Nona — DA RESCISÃO ÇONTRATI 1AL — O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução. 
inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores 
alterações. por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituem motivos para rescisão deste 
contrato: 

a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 

11) a paralisação no fornecimento do objeto contratados, sem justa causa e previa comunicação ao Município de 
Santa Rita de cássia( BA ): 

era subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou transferência, total ou 
parcial, bemcomo a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia comunicação ao Município de Santa Rita de Cãssia(BA); 

dl o descumprimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assimcomo seus superiores; 

c) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução: 

t) a decretação de falência ou instauração de insolvência civil: 

gra dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato: 
i)r~ de interesse publico, de alta releváncia e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade 

da esfera administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato: 

jia supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite 
permitido no § I° do Artigo 65, da Lei Federal n". 8.666. de 21 de junho de 1993: 

lla suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 

4 
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exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços já 
realizados, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, astegurado ao 
contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; e 

10 a ocorrência de exxo fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato. 

Parágrafo Único — Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de 
junho de 1993.não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

Cláusula Nona — GARANTIA DO PRODUTO — O presente contrato terá validade até 31 de dezembro de 2022, 
entretanto, a garantia do produto continuará em pleno vigor. conforme descrito na Proposta de Preços, ou seja, o 
vencimento do Contrato não interrotnperá a vigência da garantia do produto. 

Cláusula Decima Primeira— PUBLICAÇÃO — O Município de Santa Rita de Cássia(HA) providenciara a publicação do 
presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial do Município de Santa Rita de Cassia(BA), até o quinto dia do mês 
seguinte ao da assinatura, nos termos do Parágrafo Cinco do Artigo 61 da Lei Federal rt, 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Cláusula Décima Segunda — FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia - Estado da Bahia, 
com renúncia a qualquer Outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões decorrentes do presente Contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo identificadas, que a tudo viram e acompanharam. e subscrevem o presente Contrato, juntamente 
com as partes, depois de lido rachado conforme. 

'TESTE MIAS: 

A4U-.1

Santa Rita de Cássia (BA). 06 de julho de 2022 

José Ben 
Prefeito da itura M ipal 

CO RATANT 

— 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S NTA RITA DE CÁSSIA 

Leila Bonfim de Araújo Se 

04i t S'.7t 

Cirurgiea Sio Felipe Produtos para Saúde 
Moino José Pelaria 

CNP): 07.626.776/0001-60 
CONTRATADA 

2' 

CPF: 

5 
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PROCESSO ADMINISTRAPV0 N.' 062/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N." 003/2022 

EXTRATO DE CONTRATOS 

Contrato ne 201/7027 rrineéhnion: O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CãSSIA e a Empresa 
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, inscrita nu CNPJ ri" 07.526.778/0001-
60; Oblato: A contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos medicas hospitalares, 
medicamentos, equipamentos e produtos odontotrigicos pare assegurar e garantir à assistância 
saúde, ações de controle e combate à Covid-19. as execuçães das políticas públicas de saúde no 
desenvolvimento dos seMços Pare a Promoção, proteção e recuperação da saúde, assim podendo 
atender essas necessidades e ofertar um atendimento de melhor qualidade para os cidadãos do 
municiai° de Santa Rita de Cássia, solicitado pela Secretaria de Saúde., ~DAL Rã 92.630,00 
(noventa e dois mil e seiscentos e trinta reais): ~ia: 06/07/2022 até 31/12/2022 - Fonte de 
Recursos: Fonte: O — Recursos Ordinários, Fonte: 2- Receitas da Impostos e Transferências de 
Impostos Saúde 15%; Fonte: 14- Transferências dê Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 

Santa Rita de Cássia-SI. 06 de Julho de 2022. 

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO 
Prefeito 

er ad0 digitaim

Codificação Unita!' NJP - 5É -JGF7 ZZ-1-1 SXO 

Versão eletrônica disponível em: hilpildoem.org brrtoalsanteritodocassia 

contarrne MPnea200-21200f de 24/0812001, que instttui a Infra-estrutura de Chaves P 
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ESTADO DA BANIA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP:4T.180-000 CNN: 13.888.711•805140 
com - sar asp,asamasarma tape ar - ema a 

PORTARIA PP III DE 04 DE JANEIRO DE 2822 

i ma finakter 
~pio. 

O M AL DE SANTA SITA DE CASSIA. Estado Itt Mede, no 
Me cordeai o Podo VIII do Art. 53 de LM Onwats do 

Art. I° Designar para licitem os ottatoe ceisbradas peio 
SEIQUill1119 sen~ 

I— Me. Sane* atirbeite, (Chefe da DletC40 de Controle. Anelação e ~Mia) 
contratos celebrados pies Secientria Maniciped de Sega 

II Thayen. Augusto ds Sina Reis. Minam de Educação) corno Md dos 
contrelos milettnados pare Secretana Munido} de Educação e Culture: 

til — Enm.r Relnelde Magia, (Assistente Tema de Tesouraria) como focal
dos demais ~eidos ceidtrados pelo Municiai° de Senta Ria de Caseie. 

Considerando que o fiscal de contratos deve itorlheoer tiMithletImellte o 
instrumento contratual e o edital da licitação a ser lisodiestio,  anotando em rediaro 
Inton tocam es ommenties relacionadas a sua marguoika denodo seer malquer 
dúvida com os demais setores competente* da Acimmadração dm o Ni cumprimenta 
das cláusulas neles Matinadas, 

Documento assinado 

Ceretação Digeed rst~ eUSNGB-CCEEWDCP-C1VCPURY 

Vendo 0161,RMIC8 msponívei hilpsildoem org eubeisententedecessie 

conforme &IP n. nooanoin *mamei, queime/tuia Irtra**Wra Petas &adem -/CP 
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Gabinete do Prefeito 
cEP: 47150400 CNN:13.8803111808148 

Hf*" 44- Cendro - Sele AtejsztoteatessOkagrat- Siata Ale* aleis - 05.-47a 

1 - MV& aDifebt800 de aditivos ou modelo caiando nessado, contara o 
prazo de *Meia do Insmonento contratuat seb eus resporrsabadatim 

2- Manter ~mie atuslicado dos pagamentos Matialdn, ar cSsm Cardélia 
cuidando pare que o valor do contrato MN stea alterado: 

- COMIMicat tomarnsa tui4dlde conseterits, apeia contata prévios can 
contratada, as aregutoridades cornadas. pesava de penalidades 

5 -Autorizar, formelment& quando do 
da garantia catatua em favor da contatado, 

8- sua guiada cópia dos proosesos de 

ala do a 

- Elamktar, á autoridade compelem. eventuais pedktos de modificações no 
monograma fisicarenciaro, substituções de roaterisetequipementom. formulados pato 
contatado; 

8 - Confrontar os preço:, e quantidades Fiscal com os 
estabeieddos no contmax 

Notas Fiscais e encaminho-ias aos estones compS898 
fisocierando a efetivaria° dos pagamentos nas datas previstas em cada instrumento 
cordMital. No caso de obra aCOMR8Onar 88 .-'t s no Caso de material cibato nas 
obras conferir em conexa* com o atmotantabo e Mintas-. 

DCCUMENITO assinado 

Cerericegéo agitai SUVWL2Y-J4CUSNG13-CC8EWUP4Y4OPL  
Versão ekmenece disponível em https/Moem org bobelsantertadecessm 

tentame MP n°2.2004/2001 de 24/08/2001, que Mau! a Indlea de Ceava Pdekos teastielea- O &zoa 



• 

• 

Documento 

11•1•00011111~ D b4 R  O

OFICIAL 
Prefeitura Munkipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA MIM 
~Minn MUNICIPAL oe SANTA RITA DE CASSA 

Gabinete do Praline 
CEP: 47 IMMO CNPJ:13.89 / 711/1)(101-40 

rmok 0 - cirm karMare~x~Or -spatusaCirm a nome 

10 -Verificar ecoaram denega. tiemicsksobes mien!~ *Mio de monto 
com orstatielecitto no notturrento ~estuai 

11 - Rodear a contratada para sono os pnWomas Mudados no* ~viça, 
obre* ou erre efetuar a entrega da rnotonait 

12 - Sugerir 

- *comparta; e 

t4- Reentrar todas as ocontncias 
a.= ou devida* penatidedes do contrato; 

de pene bote 

em ma aspecto& gtinikOil 

ao Otnie 

(enrimo, oorroçOo, , nnonauolo ou oubefitutlio, as 
contratada, no total ou len pasta, o cateto do contrato em que se 

ou incomodes multariam raa execução ou de ftlitná 

te - Dem rojes, no todo Ot I em paste, obre, eendoo ou forneditiento executado 
em desacordo com Q contrato; 

17- E*lQre assegurar o doa etelabeleitidot 

18 - Exigir o das damas do contnito e tespecêros *Mos SISA 
(veritioar a existência de movei sutcommtssio sedela controtronto, por scompku; 

CaWfrsIu Dotei rSU3/44442Y-JMUSNG13-CC8EWDOitIV~ 
Versão metrô mce mspontser em- mrpratmentorg orMasantentadecassra 

hient. conforme A. M2.200-212001 de 2~2001, ~Min le ~tuia de voe Púbicas antseelre - O frase 
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iS - aproar à medica° doe ~coe eletivernente m~ida. em OrmomiNION 
ema nora da miectção wevisto no conduto (o amai Orneis deve *sSara tioneiallo 

cerrpoe que nio forem loteenerde executados): 

20- Comuna* a eutortdade tempo Peba, qual 000174411ái que 
remiam dedeira ou proulatindmi que IIIIRIPIONNYI sue CompettOnct em lace de risco 
ouimintriake de prejulgo eu afinem patat 

21 - OS. protocolar, jura° e autoridade aupedor, qualquer regadre de diriculdede 
au Impomblidede gana o cumprimento de auge obligeçOes com Senta:010 doe 
*Pimento* rpedatircie de exercido a* ~Ira Sem da proadencia e eugegtOes que 
porveriftee enigmam cabhisis: 

22- Receber o objeto oontretura intante termo 
PerMe; 

23 - atestados de doe se 
Siai* 

prestados (ceitiddee OU 

24 - Deve observar alloimei Interne n• 192008do Conluie lieemo que 
as responsabikkades do fiscal de ocetreta 

25 - Poderá 
entaoselénttia; 

mous aticobr ne IoOom a devida 

- Deverá andar em regias, areado tuim ee Oranindes relvidonadell cai a 
esesed10 do conaato, determinado o que frx PINalárie à 1159~k/ das Sas eu 
deleita dmpensidos, atreves de notdpeorree escattes com proboecit 

II 

fru' 

Pocumenerassinerlo 

cevekeçao aunai rsuvwustimuswe-ccanyuc~nunv.
Versa° Matámos desponívet em- hão, lithem ovv.~ntenladacessie 

conforme 41P n0220020007 cre avveram,ammuna inforaitndUra dr NONOS gragelre-CP Mar 
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