
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CHPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Haena, em centro de santa Rita de cássia-Ra CEP: 47.150-000. 

PROCESSOADMINISTRATIVO N.9062/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.' 003/2022 

Con tél. 205/2022 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido 
na Travessa Professora Helena. sh12.. nesta cidade de Santa Rita de Cassia03A), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o n2. 13880711/0001 41) neste ato representado pelo Sr. José Benedito Rocha Armão, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade de Santa Rita de Cássia (BA), portador do CPF na 207.067.153-49 CRO 2652 - BA, 
na qualidade de Prefeito Municipal, e peia Secretaria Municipal de Saúde Se Leila &arteira de Araújo Sapa
brasileira, casada servidora, inscrita no CPF sob o rig 564.903.645-49 residente e domiciliada it Rua Ourinhos ,a5 535 
bairro Centro Santa Rita de Cãssia/BA, nomeada pela Portaria n2 003 de 04 de Janeiro de 2021 doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÔGICOS LTDA , pessoa juridica de direito 
privado, inscrita no CINIP sob o re1 12,095582/0001-16, com endereço sede na Rua Castro n2 145, Vila Vem Cruz, 
Apucarana — PR doravante designada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Rafael Machado, portador da 
Carteira de Identidade n2 9.245.740-0 SSP- PR, e inscrito no CPF sob n'050.247.779-21, com base na licitação do Pregão 
Eletrônico n2.003/2022, originado do Processo Administrativo rel. 062/2022, conforme da Lei Federal n°. 10320, de 17 de 
julho de 2002, Derreto Federal n' 1555, de 08 de agosto de 2000, Lei Complementar na. /23, de 14 de dezembro de 2006 e, 
subsidiariamente, Lei Federal n*, 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes condições: 

Cláusula Primeira — DO OBJETO A contrafação de empresa para fornecimento parcelado de produtos médicos 
hospitalares, malicamentos, equipamentos e produtos odontológicas para assegurar e garantir á assistência à saúde, neles 
de controle e combate à Covid-19, as execuções das políticas 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 ti". 10,520, de 17 de julho de 2002 Decreto 
Federal rit' 5304, de 05 de agosto de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n2. 
147, de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente. Lei Federal n°. 8.666. de 21 de junho de 1991 demais condições 
conforme o presente Edital, a saber: 

LOTE II 

ITEM DESCRMVO UND 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
ti" VTOYALR

Autorlave capacidade 21L gen 220v UNI) 6 DIGITALE /i! R$ 4517,00 RS 27102.00
Cotnpr sor Médico Odontologia, Sacados° 30 
litros, Q5 pés, Isento de êleo.220 v. Monottico 

UNO 6 MOTO MIL) 
8/50 CMO 

RS 3,336,00 R$ 20.016,00 

3 Fotop&imerizadorEniiner L Bivoli UND 8 SCHUSTER / 
alifTE

R A FIT 

RS 785,00 RS 6,280,00 

4 Tbitina Extra Torque 605 UNO 8 DENTEMED , 
CASETADE 
ALTA 
ROTAÇÃO 

R$ 521,00 RS 4.168,00 

Contra angulo SOO UND 8 
DENTEMED /

coNTRA

ANGULO 
115 449,00 RS 3.592,00 

6 Lecalizador amuá UNO HUSTER! 
O NLPEX 

1152,41500 11S1207500 , 

Micro motor 500 UNO 5 DENTEIAM! 
SACROMOTO 
11

RS 2.435,00 
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8 Orassem com jato bicarbonato odonto UNO 4 KONDENTECH / -Rs
SCALER 
JET 

2 200 00
• • 

R$ 8.80000 

9 Seladora odornológka, 30 cm, 220V, com 
guilhotina 

UNO 4 AGIR I PROTECT 
SEAL 
PLUS 

RS 383,00 1(5 1.532.00

VALOR TOTAL- 1486.000,00 (OITENTA E SEIS MIL REAIS) 

Qausata.,~ - DOTACAO ORÇAMENTÁRIA - 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 1596 
Projeto de Atividade: 2025 - 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- Reflitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 
Fonte: 14- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 

Cláusula Terceira - PRECOS E CONDICDES DE PAGAMENTO - O valor total dó presente Contrato é de RS 86.000,00 
(OITENTA E SEIS MIL REAIS) 

§ 12 - Nos preços ofertados na Proposta já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, 
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a 
implicar no fiel cumprimento do presente Contrato: 

§ 22 - 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, CNPJ: 11.366.643/0001-70. 

ã 32 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente 
devolvido para substituição elou emissão de nota de correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não 
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização 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 - 0 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 S/N, Centro - Secretaria de Municipal de Saúde de Santa Rita de Cássia - 
BA 

Clausula Ouinta - DA F1SCALIZACÃO DE E.XECU O A fiscalização será feita conforme designa art. 67 da Lei 
8.666193, a Sr ° Aline Santos Barbosa foi designada fiscal de contrato para a Secretaria de Saúde. conforme Portaria n° 
179/202, de 04/01/2022. 

Cláusula Sexta - OBRIGACÕES DA CONTRATADA - A Contratada se compromete a entregar os produtos ora 
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contratado na Praça São Pedro S/N, 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 c/ou defeitos nos fornecimentos contratados; 

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

b) 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 juízo desta, não forem 
consideradossatisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

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

Clausula Oitava - PENALIDADES POR INADIPLEME.NTO DO CONTRATADO - Conforme An. 77 da Lei 8.666/93, 
em caso deinadimplemento por parte do contratado. o Município de Santa Rita de Cássia (BA) poderá aplicar as 
seguintes sanções, graduadas 

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

a) Para infracões de °amena relevância - Advertência; 

b) Para infracões de media relevância - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

c) Para infracões de arande relevância - Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo: 

1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre 0 valor total do futuro 

contrato:2 - Rescisão unilateral do contrato derivado da presente 

licitação; 

3 - Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Admïnistraçao Pública no 
prazo de até02 (dois) anos, 

4 - Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 
do Artigo 87,Inciso IV, da Lei Federal tf. 8.666. de 21 de junho de 1993; 

d) Ocorrendo atrasos no fornecimento do oblato contratados com base na presente licitacão, o futuro contratado 
poderá serpenalizado conforme abaixo: 
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1-Ipso de 01 (um) *05 kinco) dias no formxinent0 do obietq - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor 
das produtotenuegues em atraso: 

2- jairxwi de 06 trokl_x I fildevi dias no forno-intento do °Neto - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
dos produtortentregues em atraso; 

3 - gtra.so superiores a 10 (da) dias no fornecimento do objeto- poderão ensejar a rescisão do futuro 
contrato, com ascominações previstas neste Edital. 

141 - O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros 
medityarelativos a este Contratado, eventualmente existente. 

sr- O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
contratado daresponsabilidade de perdas c danos decorrentes das infrações cometidas. 

nausula Nona - DA RESCISÃO CONTRATUAL - O presente contrato regular-se-á no que concerne a 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 clausulas e pelos preceitos e principias do direito público. Constituem motivos para rescisão deste 
contrato: 

8) 0 não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 

b) a paralisação no fornecimento do objeto contratadas. sem justa causa e prévia comunicação ao Município de 
Santa Rita de Cassia(BA): 

eia subcontratação. total ou parcial. do objeto contratado, anociaçâo a imitem (rada, ou transferência, total ou 
parcial, bemcomo a fusão, cisão ou incorporação. san prévia comunicação ao Murticipio de Santa Rita de 
Cássia(BA): 

dl o descumprimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução. assumam() seus superiores; 

e) o cometimento reiterado de falhas na sua execução; 

0 a decretação de falência ou instauração de insohencia civil; 

g) a 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; 

O reines de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima 
autoridade da afeta administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que 
se refere o contrato: 

j) a supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do 
limite permiddo no 6 I° do Artigo 65. da lei Federal tr. 8.666, de 21 de junho de 1993: 

I) a suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração. por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 
exceto em caso de calamidade pública. grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado 
optar peia suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

ml o arraso 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 nu guerra, assegurado ao 
contratado optar pela suspensão do cumprimenm de suas obrigações até que seja normalizada a situação; e 
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n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato. 

parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Artigo 78 da Lei Federal ng. 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 continuara em pleno vigor, conforme descrito na Proposta de Preços, ou seja, o 
vencimento do Contrato não interromperá a vigência da garantia do produto. 

Cláusula Décima Primeira- PUBLICACAO - O Municipio de Santa Rita de Cássia(BA) providenciará a publicação do 
presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial do Municiplo de Santa RIM de Cássia(BA), até o quinto dia do mês 
seguinte ao da assinatura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal M1. 8.666. de 21 de junho de 1993. 

Clausula Décima Senunda - yoRo - 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 e achado conforme. 

Santa Rita de Cássia (BA),OU de julho de 2022 

72 -  / 

Jose o 
Prefeito da Prefeitura ESclp& 

CONTRAT 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁANTA RITA DE CÁSSIA 
Leila Bonfim de Araújo Serpa 

• l ft224 - 
NOSSA DE AL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 

Rafael Machado 
CNN: 12.095.582/0001-16 

CONTRATADA 

TESTEM AS: 

CPF: C 73)CLi )) -/5 CPF: (2 et 2 "2 )l  - 1.2 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 002/2022 - PREGÃO ELETRONICO N." 003/2022 

EXTRATO DE CONTRATOS 

roarr'l" rt 2050 022 - ~Itã O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA e a Empresa 
NOSSA DENTAL. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. pessoa Jurídica da direito privado, inscrita no 
CNJP sob o if 12.095.58210001-1E; 9.1211114: A contratação de empresa para fornecimento parcelado de 
produtos médicos hospitalares. medicamentos, equipamentos e produtos odontologicos para 
assegurar e garantir à assistência à saúde, ações de controle e combate á Covid-19, as execuções 
das políticas públicas de saúde no desenvolvimento dos SeIVIPS Pare a Promoreão. PlotaÇáo 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 Valor glnint RS 86.000,00 (oitenta e seis mil reais); Viciando' 06/07/2022 até 31/12/2022 - 
Fonte da Recursos: Fonte, O - Recursos Ordinários Fonte; 2- Receitas de Impostos e Transferências 
de Impostos Saúde 15%; Fonte: 14- Transferi-nelas de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS. 

Santa firta de Cássia-BA. 06 de julho de 2022. 

JOSÉ SENEDITO ROCHA APAGA() 
Prelado 

1± 2(12: 

yrr tu. 2022 

ragolà 

Ceitficaçâo Dígito. NJPLFGOY-U6025E03-JGRAJAZZ-fl9ZMISX0 

Versão eletrônico disponível em: Mtpildoornom brIbolsantaritadeeassio 

Documento assinado digitalmente conforme M!' n°2.200-2/200 de 24/08/200?, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - CP Biasil 
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ESTADO DA DARIA 
PREFEITURA MUNICIPAL MURTA RITA DE CÁSSIA 

Oabittete do Prefeito 
CEP:47.1504100 CRPJ:1317/0.7114100140 

Dast* hpies~ Holm 0 • CF•0 - id~oransuSieigetOor - $.0 Met Coma- Si,  CF" 474$04i 

179 DE 04 DE JAREIRODE 9012 

patellticelksv 
es contrata SeSses pato MlifidP10. 

O PREFEITO MUNICIPAL. DE SANTA RITA DE CÁSSIA Estado de Doble, Mi 
uso de men stlituiodes que Me confere o Incbo VIII do An. 63 da Lel Quanta elo 
lAunlotpio, mar 

Art 1' Dialgi 
seguintes senadores: 

fiscseast os ctn4a1oe celebrados pelo Iduniondo, os 

I — Atine Santo* DOMO* (Chefe da Dedão de Conto*. Ainfiegi* a ~Rode) 
comprem!~ contatos celebrados pua Socretana Munatiod de %Ode: 

II- Ougara Augusto da 94hrit Rala. (Dritdore de Educegke Orno Ruud dos 
~tos celebrados para Sectetarta Muniolost de Educando e Ctilions 

— ENNIMIlf Reilnaldo Afasto. (Asalelente Técnico de Tesourará) corno fiscal 
dos demais cornudos celebrados pelo MunIciplo do Santa RIS de Cesta. 

Considerando que 0. contratos deve Calheeef detrdnadarnente o 
eislinnto contratual e o edital da liofter,So a ter fistadzado anotando ern registro 
pipio todas as oconencies relacionadas a sua eictioção, devendo sanar galguei 
dúvida com os damas setas competentes de AdR141flikl pont o fird curnprirriento 
das dikaulas neles estsbeheoides 

~ação agitai rs VW1.2Y4ASUSNGS-CCWWLXP-CIVCARTY 

versão eretránrce c:espoe/rei em Mtpsetioemorg bebelsentan'eclecesse 

Doevmento assinado digitalmente confonne MP n* 2.200-2/2001 24/06/2001, que Institui a h era-estrutura deChaves &agúe - te,  ttiosi 
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Ã..DÍÁRIOIS
OFICIAL 

Prefeitura Municipal 
de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA ~IA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Praffito 
CEP 47150.000 CNP.): 11.111111.71110001-40 

Nene 1~0 - CWOCM - StiC,~0§Onitalkfla bea' ^ $1"tatát * Cieg. a ma1 

10-Vendar na prazo de entrega, apatectiodes • quantidades asilo de acordo 
com o astiebelecido no instrumento contato* 

11 - Notificar a ~tratada para una os prtwnas atacados nos serviços, 
obra ou para tatuar a entrada doa nafta 

12 - Sugflr ao Profeta e aplica* Mi pendidas quedo Nus 
desomçSenb de cláusula contratuais; 

1 bar a maça centratt* em seus oraedlos danas, 

14 - Rifltra todas as ooarrincias 
akar ao devidos panarackis do contrato; 

'iaa emaça do objeta e 

1S -Determinar a reparageo, correção, ~Mo, recorria/IMO mi•maratição, aa 
expensas da empresa contratada, no total ou em parle o obsto de contato an que te 
verificam vaia, defeitos ou Inconeçars reaultantee da teca* Ou de mearia 
inalleattlE 

ie -Deve rejeitar, no lodot 
desarma com o contrato; 

, obro, ~IÇO OU 

17- Exigir e asseguras o cumprinsanto dos prazo, pn 

Ia- Exigi ci cumprimento das clausules do contado e respecthi 
ripertnoar a rasando de paraveaulmonatoção acata conbatuakne 

atado 

tórtiflcaØc Diga" rSUVWL2Y-JABUSAIGS-CC6EWLXP-CNCARTY 
Vers,§5 ~irónica disponível em Mips/Moem org bribalsententedecassm 

Dccumento assinado digitalmente conforme lollã n°2300-2/2001 de 24,0012001, que 1ns:dto% a Infranertivtura *ChavesR*0as arasiiidra -CP mon 



• 

• 

• DIÁRIO IMOMMIMMIONA 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

TACO DA 'MANIA 
trIUMCIPAL te SANTA 1NTA De cÁssiA

Gabinete do Profane 
CEP: 47.150-000 CNPJ: 13.11100.711/0001.40 

Traefai PAIMIORD Ceche - Site lalmocanmerearialugno ir - Saído& aut. Ni .• 4, ~1100 

- Aprovar a mede" doe saem elethaveree ~seda reon~nod 
como fero de reniguggio piano no contrato (o %MI Ornai dem iUrs gornarlitt 

aniso* que Mofona transa executados): 

20- a autoridade atardes em tempo Mbe, quc4s ocorrendo que 
saquear ~Ores ou providencias que utrapassern sua gorriprangle am taloa de neto 
0e Imana de Prejuízo ao adensai Dana 

21 - Dere protcreciar, junto • trutorIdads eranor. "'atro de anddertle 
0t7 lacsairetede pai o curnarnionto de suas obrigações com lattateglio doe 
elernantes ~Nos do earticio do wbvidiede. aro dasprovkaides • atigernees que 
porventura entender ~veie 

O termo 

23 - Errata atestados de aveia.° dos serviços pano ganidas ar 
alestadoe): 

observar a Nona Interna ne *20086, Controle asnt que disciplina 
rersponsarnades do fiscal cie contrato: 

ice necessarla tom a anda 

28- Deverá anotar are mago pado Iodas as CICOraCi111 
exectqa do ~trato, determinado o que ror neceesedo a repulsa* 
dabirtos obseryados. etnna de notaações nata COM Prate401/4 0; 

CCal 

• Cort~p90 Digital ISUIMUY448LISNGB-CCEIEWL~PLHT? 
Wrsâo disponível em ~Moem org. bribeesantertedecessta 

Documentos:aedo digetaimente contorne Ws n02.200-2/2001 de 201/08/2001, que MON, a herafresuutura dr-Chaves 



• 

• 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

%Meei, do Peta 
CEP: 47460409 CNN: tatatt000na 

1-tansa/Na!~ Sina a - Can. -Sm. ki~ressisoste,par - Seitartsdie~-% - Cre47,10404 

21- Alto doe amar serviços nee ~dados, puma& o paparnamo de serbamo 
nao Tosouadou ser notes fama ou ent dmoado cem o mente, Tosem 
materna ou 1~0) cem amanhas Weber è menta* pagar Mear ~treta ou 
~Moa em denotedo com e mojeto básico ou termo da referdecie• murada Silvas 
indouta 

20 - Se manter eleenido com mamilo a mama Dont o te.poo.ànl polo arma 
de dados aos Tribunais de Contes doo Moniddoo, Estado .s USW 

29- Ccesiderendo que o deseumprinato de qusisquei duo deveria atribuklee ao 
naaA 00 Corado ImPbulda da fookorMSD do MoTeaso admirtativo ~Mim pata 

rataansabilidade dell, penal alou ~nanava, além duque Fremi ne~1 
Quatiduet Ornar decana • eventual mutat afamam Pédo Mural da Coral 

TOM 

30 - As dacõeõas a piSõl 
demudo ter adiatadas a nua eu 
convenientes. 

m a a:mordendo do Tread 
puas adoodo da medidas 

M2' • Esta portado ama em VÍQOr ia data de suo PTIMINsa 

alt 

Publique-se, replatm-ss curromet 

Cortfficaçâo nçmtTSINWL2Y-MMANGS-CCITEMI-102-CNCPC 

Versão "totrónkce disponível em: httpulidoem.org bribt/sentartadecasse 

DOCUMentenrianadO deitiknenteconforme friP na 22004,2001 d e "108/2001, que instiga I a (dm-estrutura &Chaves Púbicas 8nallefra fitrad 


