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PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 047/2021-PE/PMR -SRP
CONTRATO Nº 2021.047.02-PE/PMR-SRP
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 047/2021-PE/PMR
CONTRATO Nº 2021.047.02-PE/PMR
Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA
SOCIAL, com CNPJ-MF, Nº 22.981.674/0001-57, com Sede Na Avenida Ministro Mario Andreazza,
nº. 396, Centro, Neste município de Rurópolis/Pa. Neste ato representado por seu Titular Sra.
MARIA DOS SANTOS PADILHA, brasileira, casada, portadora do CPF/MF Nº. 642.804.112-04
Carteiras de Identidade Nº. 3377430 PC/PA, residente e domiciliado neste município, RURÓPOLIS,
doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) C V SANCHES EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob
o nº24.271.379/0001-32, sediado(a) na Av. Sergio Mota, n° s/n, Bairro: Serraria, em Rurópolis-Pará,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Cricia Valentim
Sanches, portador(a) da Carteira de Identidade nº6839351, expedida pela (o) PC/PA, e CPF
nº019.550.952-80, tendo em vista o que consta em observância às disposições da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão
Eletrônico nº.047/2021-PE/PMR, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato para entrega dos bens descritos
na Cláusula primeira deste Termo, a serem entregues parceladamente, objeto do Processo
Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº. 047/2021-PE/PMR, autorizado mediante Termo de
Homologação constante nos autos do referido processo, mediante os termos e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS-PA.
ITEM

7

DESCRIÇÃO
SERVIÇO/VEICULO

UND

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM
LAVAGEM DE VAN - Lavagem
na parte externa: pintura, caixa de
roda, caixa de ar; parte interna:
aspiração dos bancos, carpetes
SERVIÇO
do interior do veículo, porta-malas
(bagageiro), limpeza do painel,
incluindo
pulverização
e
eventualmente
lavagem
do
motor. QTD DE VEICULO: 02

QUANT.

VALOR
UNIT.

TOTAL

192

R$175,00

R$33.600,00
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8

9

10

SERVIÇOS
ESPECIALIZADO
EM LAVAGEM DE CAMIONETE
- Lavagem na parte externa:
pintura, caixa de roda, caixa de
ar. Parte interna: aspiração dos
SERVIÇO
bancos, carpetes do interior do
veículo, porta-malas, limpeza do
painel, incluindo pulverização e
eventualmente
lavagem
do
motor. QTD DE VEICULO: 01
SERVIÇOS
ESPECIALIZADO
EM LAVAGEM DE CITROEN
AIR CROSS - Lavagem na parte
externa: pintura, caixa de roda,
caixa de ar. Parte interna:
aspiração dos bancos, carpetes SERVIÇO
do interior do veículo, portamalas, limpeza do painel,
incluindo
pulverização
e
eventualmente
lavagem
do
motor. QTD DE VEICULO: 01
SERVIÇOS
ESPECIALIZADO
EM LAVAGEM DE FIAT UNO Lavagem na parte externa:
pintura, caixa de roda, caixa de
ar. Parte interna: aspiração dos
SERVIÇO
bancos, carpetes do interior do
veículo, porta-malas, limpeza do
painel, incluindo pulverização e
eventualmente
lavagem
do
motor. QTD DE VEICULO: 01
VALOR TOTAL

192

R$55,00

R$10.560,00

192

R$55,00

R$10.560,00

192

R$52,00

R$9.984,00

R$64.704,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, é de R$ 64.704,00(Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Quatro Reais).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta
apresentada pela CONTRATADA no Pregão nº047/2021-PE/PMR-SRP são meramente
estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua
execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº
«NO_LICITACAO»,
realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais
normas vigentes.
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CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº
8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 28/07/2021 extinguindo-se em 28/07/2022,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas em Lei e exigidas no
certame:
1.1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa CONTRATADA,
efetuando os pagamentos de acordo com os critérios definidos neste Termo de Referência;
1.1.2. Fornecer e colocar à disposição da empresa CONTRATADA todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e da execução dos serviços;
1.1.3. Notificar, formal e tempestivamente, a empresa CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento da contratação;
1.1.4. Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
1.1.5. Acompanhar a prestação de serviços, efetuada pela empresa CONTRATADA, podendo
intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão dos serviços;
1.1.6. Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da Secretaria Municipal
de Trabalho e Assistência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso dos serviços
prestados e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal Nº 8.666/93;
1.1.7. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70
da Lei Federal Nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas em Lei e
exigidas no certame, as que farão parte do contrato conforme abaixo:
1.1.1. Cumprir integralmente o objeto da presente contratação, executando os serviços
especificados e exigidos no termo de referência e seus Anexos, conforme determinação da
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência;
1.1.2. Cumprir fielmente o que estabelecem as cláusulas e condições deste Termo de
Referência, deforma a garantir a qualidade dos serviços a serem executados;
1.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da Secretaria Municipal de
Trabalho e Assistência, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus
empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de
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30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o
faça dentro do prazo estipulado, a secretaria reserva-se ao direito de descontar o valor do
ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder denunciar o contrato, de pleno
direito;
1.1.4. Fornecer o material necessário à execução dos serviços e dispor de todas as
ferramentas e equipamentos ao tipo de serviço a ser realizado;
1.1.5. Garantir a qualidade dos serviços executados pelos seus empregados de modo que
estes estejam de acordo com o exigido neste Termo quando do cumprimento das
obrigações;
1.1.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
1.1.7. Responsabilizar-se integralmente em executar os serviços contratados de acordo
com as especificações estabelecidas pela SEMTRAS, obedecendo às condições fixadas
no contrato, no edital da licitação e na proposta de preços;
1.1.8. Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento
sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste instrumento;
1.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a
Secretaria Municipal de Educação;
1.1.10. Providenciar a imediata correção de deficiências apontadas pela Secretaria
Municipal de Educação na execução do presente contrato;
1.1.11. Manter durante toda a execução do contrato em observância com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas à época da
contratação, conforme determina o artigo 55, inciso XIII da Lei 8666/93;
1.1.12. A CONTRATADA se responsabilizará 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 à fiscalização ou o acompanhamento
pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência.
1.1.13. Autorização do órgão ambiental competente para operação dos serviços
(Licença ambiental)
1.1.14. A empresa vencedora deverá apresentar no momento da assinatura do contrato, sob pena
de ser chamado o segundo colocado
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que
acontecido em dependência do CONTRATANTE;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
E-mail licitacao-pmr@hotmail.com
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação deste Contrato.
1.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE,
nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim,
representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo
de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse
fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para
a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE,
durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for
necessário.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço
de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação
orçamentária:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0003.2.082-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE: 10010000
08.241.0003.2.084-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO PSE
FONTE: 13110000
08 243.0003.2.085-GESTÃO DA PSB E PSE DA MAC – ESTADO
FONTE: 13900000
08.243.0003.2.086-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MAC SUAS
FONTE: 13110000
08.243.0003.2.087-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL E
PSE
FONTE: 10010000
FONTE: 13110000
08.243.0003.2.088-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
FONTE: 13110000
08.244.0003.2.089-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD
FONTE: 13110000
08.244.0003.2.090-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS
FONTE: 10010000
FONTE: 13110000
08.244.0003.2.093-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
FONTE: 10010000
33.90.39.00-OUTROS SERV DE TERC. PESSOA JURÍDICA
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap
fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o)
CONTRATANTE.
DADOS BANCARIOS
BANCO: 748- SICREDI
AGENCIA: 0818
CONTA CORRENTE:89815-8
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2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de
comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia
autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os
produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as
especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação
financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)
365
I = (6/100)
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
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1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto
no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser
contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as
supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais
obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1 - Advertência;
1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de
10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente
ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à
Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de
10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente
ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização
de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no
prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do do(a) Município de Rurópolis, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
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2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta
Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do
CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA
CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 047/2021-PE/PMR, cuja realizaçãodecorre
da autorização do Sr(a). MARIA DOS SANTOS PADILHA e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de «CIDADE», com
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Rurópolis – Pará, 28 de julho de 2021.

MARIA DOS
Assinado de forma digital
por MARIA DOS SANTOS
SANTOS
PADILHA:64280411204
PADILHA:6428041 Dados: 2021.07.28
11:14:53 -03'00'
1204
MARIA DOS SANTOS PADILHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ (MF) 22.981.674/0001-57
CONTRATANTE

Testemunhas:
1.___________________________
2.___________________________

de forma
JOSELINO Assinado
digital por JOSELINO
PADILHA:58 PADILHA:58757414220
Dados: 2021.07.28
757414220 15:42:12 -03'00'

Assinado de forma

CV
digital por C V
SANCHES SANCHES
EIRELI:2427137900
EIRELI:2427 0132
2021.07.29
1379000132 Dados:
11:49:56 -03'00'

Assinado de forma

CRICIA
digital por CRICIA
VALENTIM VALENTIM
SANCHES:0195509
SANCHES:0 5280
2021.07.29
1955095280 Dados:
11:50:16 -03'00'

CRICIA VALENTIM SANCHES
CPF Nº 019.550.952-80
C V SANCHES EIRELI
CNPJ (MF)24.271.379/0001-32
CONTRATADA

