
ESTADO DA BANIA 
PflEFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.7111000140 

?avessa Professora Helena, sin centro de Senta Rito Ole Cessrefla CEP, 4 

PROCESSOADMENISTRATIVO N,062/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 00312022 

Contrato nt. 204/2022 

O ~MIMO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bebia, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecido na Travessa Professora Helena, s/n"., nesta cidade de Santa Rita de Cassia01/1”, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o n°. 13S80,711/0001-40, neste ato representado pelo Sr. José Benedito Roda Aragio, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Rim de Cássia (BA) portador do CM' n", 207.067,153-
49 CRO 2652 BA, na qualidade de Prefeito Municipal, e pela Secretária Municipal de Saude sr Leibi &ma de 
Anual° Serpa, brasileira casada, servidora, inscrita no CPF sob o n" 564903.645-49 residente e domiciliada à Rua 
Ourinhos , 535, bairro Centro, Santa Rita de Cássia/PÁ, nomeada pela Portaria e 003 de 04 de Janeiro de 2021 
doravante denominado CONTRA CANTE e a empresa Moura & Martins Distribuidora De Material Hospitalar E 
Produtos Para A Saúde Lida, pessoa jurídica de direita privado inscrita no CNP sob o if 36.752 303/0001-08, com 
endereço sede na Rua Das Turbinas, n° 1615. Bairro: Bela Vista, CEP: 47.811-003, na Cidade de Barreiras - Bahia, 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Maria Aparecida De Moura, portadora da 
Carteira de Identidade n°2451 539 S'SP/PB, e inscrito no CPF sob o" 031.122.354-01, com base na licitação do Pregão 
Eletrônico n".003/2022, originado do Processo Administrativo n". 062:2022, conforme da Lei Federal n*. 10.520, de lide 
julho de 2002, Decreto Federal n" 3.555. de 08 de agosto de 2000, Lei Complementar tf. 123, de 14 de dezembro de 2006 
e. subsidiariamente, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes condições: 

iláttsula Primeira - po 011,IE ri.) A contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos módicos 
hospitalares, medicamentos equipamentos e produtos odontologicos para assegurar e garantir à assistência à saúde, ações 
de controle e combate à Covid-19, as execuções das politicas públicas de saúde no desenvolvimento dos serviços para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, assim podendo atender essas necessidades e ofertar um atendimento de 
melhor qualidade para os cidadãos do município de Santa Rita de Cássia, solicitado pela Secretaria de Saúde, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência_ nos termos Lei Federal n". 10 520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Federal tf 5.504, de 05 dc agosto de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar ne. 
147, de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, demais condições 
conforme o presente Edital, a saber: 

TE 09 , Material de Resgate, Primeiros Soco o e Capa de Chuva

ITEM DESCRIÇÃO 
DETALHADA 

LNID MARC VALOR 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL- 

1 Bolsa 1921V Resgate Anil e latrania 11 Und Ortorex 2 R$ 376,88 R$ 753,76 
12$ 293,78 2 Bolsa 192 P/ Resgate Royal Especial Und Oriofcx 2 R$ 146,89 

3 Bolsa 192 Verde Und Odore* 2 R$ 146,89 $ 293,78 
RS 293,78 4 Bolsa 192 Vermcjha Und Ortofex 2 R$ 146,89 

Bolsa com divisórias para Ampolas de 
medicasão Amarela 

Und Ortofex 2 R$ 234,09 R 468,18 

6 Capa de Chuva Impem:leave, Manga Longa de 
PVC d capuz Tamanho ECr 

Und Maicol 1 R$ 22,86 s 1 7 1 

T Capa de Chuva Impermeável Manga Longa de 
PVC e/ capuz Tamanho G 

Und Maicol 20.68 R$ 165,44 

8 Capa de Chuva Impermeável Manga Longa de 
PVC. t/ capuz Tamanho NI 

Und Maicol 8 R$ 20,68 RS 165,44

9 Cinto Tirante Aranha Adulto fibra Resgate Und jex 5 RI 62,31 RS 311,55 
RS 311,55 10 Cinto Tirante Aranha Inffintil fi Res Und Orrofex 5 R$ 62,31 

11 ImobihzadordeCabeçacornfleadBlock 
CS e coxim Adulto 

Und Ortofex 5 R$ 103,86 liS 519,30 

12 Kit c/ 03 und de Cinto ara rancha de Res fc Und Ortofcx 10 R 28,93 RS 28930 

put 
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13 Kit c/03 und Cinto de Segurança para 
Hospitalar 

ti Ort;ftx ID R$ 173,60 RS 171600 

14 Lanterna Pupilar clinica de Led Und Bioland 8 R$ 21,68 
...., 

R 173,44 
Ri 1A09,60 15 Prancha em polietiltmo infantil resgate amarela Und Ortofex S R$ 281,92 

16
Ilead 'Stock Infantil, anatõmico preso com 
vett:to ao tecido que veste a pran 
confeccionado em ABS revestido em espuma
de vinil emborrachada lavável e impermeável 

Ql" amarela, resistente a impactos, rcgulagern 
com valeria, com cintos imobilizadores 
regulaveis de testa e queixo. 

Und Ortofex 10 R$ 103,86 R$ 1.038,60 

17 

ad Stock Adulto , anatômico, preso com 
veicro ao tecido que veste a prancha' 
confeccionado em ABS revestido em espuma 
de •vmil emborrachada lavável e impermeável 
cor amarela resistente a impactos 
regulagem com veleiro, com cintos
imobilizadores reguláveis de testa e queixo. 

Und Ortofex 10 tU 103,86 

1
!mobilizador de Cabeça com Ilead Bleck 
Infantil, anatõmico, preso com velero ao tecido 
que veste a prancha, confeccionado em ABS 
revestido em espiona de vinil emborrachada 
lavável e impermeável, cor amarela ,resistente 
a impactos , regtdagem com selim caiu 
cintos imobilizadores reguláveis de testa 
gucixo.

UndOrtofex I O R 03,86 RS 1.038,60 

VALOR TOTAL dez mil, quatrocentos e tnnta e sete a e seu centavos A37,86 

da Snitinda - DOTAÇÃO 
MteDotação Orçamentária: 

Unidade Orçamentaria: 02.07.001 — Fundo Municipal de Man De Saúde 
Projeto de Atividade: 2022— Manutenção das Ações a Fundo Municipal de Saúde 15% 
Projeto de Atividade 2025 — Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde 
Projeto de Atividade; 2027 - Manutenção das Ações de Atenção Básica/Atenção-Primaria 
Projeto de Atividade 2029 - Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica 
Projeto de Atividade: 2073 — Manutenção das Ações Gestão das Ações do MAC — Média e A I 

Elemento de Despena: 33.90.30.00 — Material de Consumo 
Elemento de Despesa: 4.4.91)52.00 — Equipamimtos e Material Perminentc 

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

Cláusula Terceira — PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO O valor 
10.437.86 (dez mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos). 

* 1° - Nos preços ofertados na Proposta já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros 
impostos, Mande qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente. impliquem ou venham implicar 
no fiel cumprimento do presente Contrato; 

° - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trintai dias apá'. a entrega do objeto, devidamente atestados pelã Secretaria 
Municipal de Saúde e as Notas f iscais/Fatura deverão ser rintidas cru nome da Secretaia Municipal de Saúdo, CNPJ: 
11.366b43/0001-70. 

do presente Contrato correrão conta 
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prazo de até02 (dois) anos, 

4 "o de Declaração de lnidoneidade para licitar ou 
87,Ineiso IV, da Lei Federal na. 8.666. de 21 de junho 

d) Ocorrendo atrasos no fornecimento do objeto contratados 
contratado poderá acromatizado conforme abaixo: 

TA DE CÁSSIA 

1 - 
prodt ntr 

tr . to - Multa de até 5% (e co por cento) sobre o valor dos 

- atraso de 06(se(seis) a 10 (der) dias no. forme ento_cto objeto 
produtosentregues em atraso. 

u ta de até 10% ( 

gUgstmomgmadtjska Lua jorgesimp_k_objedo- pod o 
com ascominações previstas neste Edital 

§ 1° - O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do 
creditosrelativos a este Contratado, evenntalmente ex 

- O valor 
contratado dares Miriade de perdas e danos decorrentes das infrações cometida5. 

prevista nesta Cláusula não tem caráter compensa( 

por cento) sobre o valor dos 

usura contrato. 

, ou de outro 

o seu pagamento não eximirá o 

lãusula Nona. - O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, 
tição ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores 

erações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituem motivos para rescisão deste 
contrato: 

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

paralisação no fomeotmento do objeto contratados sem justa causa e prévia comunicação ao lvlunicipio de 
ssiathAti 

ção, total eu parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou transferência. total ou 
como a fusão, cisão ou incorporaste Sart previa comunicação ao Município de Santa Rita de Cássia(RA); 

=pimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
como seus superiores; 

ei o cómetirnentd. reiterado de falhas, na sua execução; 

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

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado 

10 a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrio= da empresa, que prejudique a execução do contrato; 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade 
da esfera administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no orneasse administrativo a que se refere o 
contrato; 

na supressão de objeto por parte do Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § 1" do Anig=5, da Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993; 

Da suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Adnfinistração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 
exceto em caso de calamidade pública. grave perturbação da andem interna ou guerra, assegurando ao contratado optar 
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3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota FiscalFatura, o documento será imedial
devolvido para substituição e/ou tintado de nota de correção ficando estabelecido que esse intervalo de tempo 
considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual 

Cláusula jbatia - DOS PRAZOS - 

41 - O presente Contrato terá prazo vigente ate o cumprimento do objeto, com vigência iniciando na data d 
Minaram até 31 dedezernbro de 2022, ou até que rodo o material licitado seja totalmente entrego; prevalecendo o qu 
otorrer primeiro. 

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

Clausula Oda - DA PISCAI-VACA° DE EXECUCÃO- A fiscalização 
8.666/93, a Sia Aline Santos Barbosa foi designada fiscal de contrato para a 
179/202, de 04/01/2022. 

feita e designa art 67 da Lei 
atido, conforme Portaria n° 

Cláusula Senta - OBRICACÔES 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 devidattamte assinada pelo responsarei do Setor de Compras do 
Município. 

Parágrafo (Mire° — Manter a Regularidade Fiscal empresa a vigência do presente Contrato. 

- RESPONSABILIDADE - O Contratado será responsável, na forma da L 
provenientes devidos ciou defeitos nos fornecimentos contratados; 

por qual 

a) Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas,pelo Contratado ou pelo Município 
Rita deCiasia-BA, para reparação desses danos ou prejuízos: 

In Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta o 

S administração &Contratado; 
Mantez durante toda a vigencia do Contrato todas as condições exigidas e apresentadas na data da apresentação da 
demasia. 
Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os forneeime.ntos que, a juizo desta , não forem 
consitieractossatisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado 

e) O Contratado é o único responsável pela procedência dos produtosque vier a fornecer 

Claudia Oitava - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATADO - Contorne An. 77 da Lei S.6W93, 
em caso de inadimplentento por parte do contratado, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) podem aplicar as 
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se for o 
caso, garantida á prévia defesa em processo administrativo: 

Pgm,t,t_pgat~elesilaat - Advertência; 

ti) Para infracões de media relevancia - Multa de até 5°4 (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato, 

e) Pa e 1 - Aplicação cumulativarnente, das penalidades abaixo: 

prejutzos 

- Multa de 10% (dez por to) sobre o valor total do futuro contrato; 

2 - Rescisão unilateral do anilaram derivado da presente 

-- Suspendo tanporária pata participar de licitação e impedimento de contratar c 
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pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçôes até que seja nonnahzada a situação: 

int o atraso superior a 90 (novetitadS dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços j 
realizados, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
controlado optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; e 

ai a ocorrência dc caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do 

Parágrafo Único —Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei Federal ne. 8.666, de 21 de 
junho de I99 não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

Cláusula Nona — GARANTIA DO PRODUTO — 
entretanto, a garantia do produto continuará e 
vencimento do Contrata não interromperá a vigénem 

contrato Má validade até 31 de dezembro de 2022, 
gor, conforme descrito na Proposta de Preços ou seja, o 
dia do produto. 

Cláusula Décima PriMeira— P 1341CACÃO — O Município de Santa Rita de Cassia(BA} providenciara a publicação do 
presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial do Município de Santa Rita de Cássia( até o quinto dia do mês 
estante ao da assinatura, nos lermos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal d.S 664 de 21 de junho de 1993. 

lónsula Decima Segunda —  FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia - listado da Bahia. 
com renúncia a qualquer MITO, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões decoiceotes do presente Contrato. 

r estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
testemunham abaixo identificadas, que a tudo viram e acompanharam, e subscrevem ci presente Contrato, juntamente 

com as partes, depois de lido e achado conforme. 

de Cássia (RA), 06 de julho de 2022 

José soí 
eito da 

CONTIL 

j 140%.“ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA 
cila Bonfim de Araújo Serpa 

i) (..443 
Moura & Marfins Diribuidora De Material Hospitalar E PM 

Maria Aparecida De Moura 
CNN 36 '52301/0001-08 

coNTRATADA 

CPF:0"5" Cc( 

ra A Saúde lida 
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dteiAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BANIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, sln, Centro de Santa Rita de Cássia-Fia CEP: 47.150400. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 06212022- PREGÃO ELETRÔNICO N.' 003/2022 

EXTRATO DE CONTRATOS 

Çonsata n° 20442022 - l'orroderday O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA e a Empresa 
MOURA & MARTINS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR E PRODUTOS PARA A SAÚDE 
LTDA, pessoa Jurldica de direito privado, insonte no CNJP sob o n° 36.752.303/0001-08; 9.11Lett: A 
contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos módicos hospitalares, 
rnsitcamentos, equipamentos e produtos odontolágicos para assegurar e garantir â assistência 
saúda ações de contrate e combate â Covid-19, as execuções das pontoas ptIMIcas de saúde no 
desenvolvimento dos serviços para a promoção, proteção e rezurracto da saúde, assim podendo 
atender essas necessidades e ofertar um atendimento de melhor qualidade para os cidauãos do 
murittpio de Santa Rita de Cassia. solicitado pela Secretaria de Saúde; Valor ginhat RI 10.437,86 
(dez rol a quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos); MS: 06/07/2022 ate 
31/12/2022 - Fonte de Recursos: Fonte: O — Recursos Ordireitios, Fonte: 2- Receitas de Impostos e 
Transferências de Impostos Saúde 15%; Forte; 19- Transferências de Recursos do Sistema Unico de 
Saúde SUS. 

Santa Rita de Cássia-BA. OS de julho de 2022. 

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARACÃO 
Prefeito 

.3,4c5u, de 2022' 

Certificação Digna!: RIPLFG011-1,J60Z5E03-JGRPI/AZZ-1-192M/SX0 

Versão oioln!inica disponível em: hhfpil/dooin.org.br,b&santaritodecassia 

Documento assinado digitalmente conforme Ml' n 02200-2/2001 de 24/08/200i, que Institui a infra-estruturade Chaves Públicas Brasileira - !CP E.osil 
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-DIÁRIO-

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA DAMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Rira DE CALMA 

Etablooli do Prado 
CCP: a1011-000CSPa 13.100.7111000140 
Onero - Seer 10~11•11ssof~e! r - safa Ris dk aia Mo ap,47 b“:41 

PORTARIAM* ITe DE 04 DE JANEIRO DE 2022 

municipais traillait 
dos polo Murara° 

O POEMETO 411011CIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA, Ledo da Sabia no 
uso do Ws remas que aos COSIMI o MI10110 VIII do Att 53 da LM Ordtdsd do 
Ouniortp soes 

ME 19 Designar 
~iras ~Morsa 

I - Atino Santos Sadios (Cheta da Datei° do Condor Avraree • Aurora) 
caro Ora doa contratos aderradat pare Seenstana Municipal do ~dr 

Thayano Auguro da alva RS, (Mais do Educaste) cano flord dcw 
°orlara' celebrado; para Sostana Municipal da Educara e Curam 

nu - Ermas Reinara Andra (Anisaalle *recalco da 'E/acurar') como limoal 
dos demita ~tratos coleblidas Pro Moldertad SIM RIM da CAssid-

Comiderando que o fisosi do carne* desse conhecer dataradararite a 
retamente. conaand • o editai da Irra° a ar liatrAzadu, anotar" em 
Perto todas as Morranciaa relacanadas a Sua estriad Moendo as durare 
drida com OS damas saiotes competiras de Admrstaarlo parai o fiel cumpremed0 
das clausulas neles astabotocidas 

Constituam ~Sas do Ofa designada coordenar, acompanhar e 
fimarcer a sadmição dos contratos s sua tosponsatillsre e emitir relPeCtiVOI 
~Mos abanando que Ihs compete, peno SM 

Cediffeação Optai TW444.frY-446USWGB-CC6EVAX0CNCPY. 
Varro eietrenem empenhei em Met/Moem org ArMaismeadatlecesse 

Pocumenick assinado eggitaknente conforme AAP no2.200-2(2001 de 24/0812001, quastittilahfralan Cha - /CP Eng 
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OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA MANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Datertate do Pretako 
CEP: 41.180400 CNN: 13.8118311/0001-40 

Tropme PIORO. HM* ita - $64. tatar~tatielsipiaigatt- &Nd $tne C 't ÕEpà 

1 - Propor a ~braça de adarves Ou tosada Miando niçOIS40. 
prazo de Voava do instrumento contrato& sob sua napcniebilidede: 

2- Manter controle atualizado dos pagamentos eletu , em 
cuidado para que o valor do contrato nixt sal alterado; 

3 Comunicar formalmente a unidade nanpinente, arpaa contatos met can a 
mamada, as aregulanterdes cornada Parromem da PlealizItella 

4 — Solicitar, 5 unidade compa$wØ. esdamflnunlas acarai do coçar 
resporeabiltdade; 

5 - ~aba formaknante. quando do ttwSioda 
da garanta contratual em favor da contratada: 

Manter, sob sua guarda, aSpia doe processos de ~IS 

7 -  rar, *vagá% 
oçoniaamis subatrações 
oelenstrala 

8 - Confrontar os prata e quantidades con 
estabelecidos no contra 

a 

natRowas•no 
;formulada pela 

Fiscal com os 

9 - Recear e atestar Nota Fiscais fir entreterem aos setores competentes, 
fimalkando a efetivação dos mementos nas data armadas em cada instrumento 
anatai No caos de obra accemanher es ~caçoa a no cato de matara direta ta 
obras conferir em cornos com o atinoxenfacto e atestar
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___DIÁRIO1.11•01,81~ 1. 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA SIAM 
PREFEITURA MUNICIPAL oe SANTA RITA De CÁSSIA 

Gabinti do Prefeito 
CEP: 47111040D CNPJ: 1311101111M001-40 

44- Coche • Soe katanierftsiewskIngottf - Morá Meãs Gim a. ,I*94710 

10 -Verificar acedamo de entrega, eadectidcages a quantidades ratão* amido 
com o selebefecide no Marumento ocatratueb 

11 - Negar a contratada para senis os problemas deteraides nos servige, 
ciaras ou pane efetue( a entrega das matenrds 

SuOilfir ao Prefeito, a aptadeçáo de penalidades moendo ticum 
descumprImenba de ~dm contratas; 

13 - Awmpanhar a exac 
queetetrareo 

14 — R%iint =ma lie 
apito duvidei ase 

15 -Oelermlnar a ~amigo, conta ~Mio, recmternsão ou 
exorai de empresa contratada no total ou em partis o Mirro do cometo 
~Moem sidos, deka% ou ecarreçase reeuttented da execução 
amMINed" 

te . notado ou em 
em desacordo corto contrato. 

17- Exirei to

eranado ou 

1 e - ExfOr cumprimento das deusa de contrato 
verificar a eximande de possam subc,it:~110 ~adi, ton 

as 

Documento 

versio eletrônita 41tWOMVEll em :toem org tobetantentectecasas 

confonne MP na 2.206•X2007 de 24/08/2001, que Madura Infrcertruture de-Chaves ICP 



• 

• 

DIÁRIO-

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Alta de Cássia 

ESTADO DA BANIA 
ITURA MUNICIPAL Ot SANTA terfA oe ciam 

Gabinete do ~SM 
CEP: ASSOMO CNPJ: 13.11110.71118001-411 

44- Cedro - seantatmdarsermowk - ~Ra.* Oins 

19 - ~Ver a fuediça0 (108 OINSPOO Getri~entir raidatiOt em connordia 
com o "Orna de execuctio previsto no ~trato (o fiscal jamais deve atestara onneliallo 
de serviços que Mo foram totalnlarde exeCutlidoo): 

20- Comunicar a ~urgindo 
Muna nsonees ou providencies que dtr i 
ou irrenenele do Pre1~0 Ho IMere~ Mingco, 

rir ~Gora °contcm que 
issapelencie, em face dr risco 

21 -Deve prdocanr, junto a autoridade aptedix. qualquer MONO ~ide 
ou imponebirdecie para o cumprimentai de Sua otingações com idenelinigeo dos 
eimmness impaintivos doestercicio da atividedt adem dee provkiendea e metades que 
p~~~e~ndercatihmin 

22 - Receber o objeta contrabal. ~diante termo dramMenciado aSnado peias 
Mien 

23 Em4tk ateat s de ma* doa serviços prestados icerticitim ou 

24 - Deve observara Motins Interna no 1W2Xado Cunirole tramo. quediedpine 
MapOnsitsérdirnes do fiscal de contrato 

25 - Poderá solicitar anreasotaM0110 ~Moo 
antercedincia; 

26- Deverá inalaram minto próprio todas as ocorrências ~aderi own 
eacução do conimito, detennimido o que for natemerto à nigultaismão dm feitos ou 
Sabei nennubs, atrevei de notteconees ~lias com protocoto, 

CertstioarA Dotei rs HTY 
Vendo efefrénoce 411,ocrivel em hltpaktiosm org bnitufsantantactocesage 

4 gJ gjpj MP na Z200-212001 cte 24/08121101, que intitula Infraintnitura  Paitrikasemsgeila- CP Etna 
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