PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA

fl

PRAçA MANOEL NOvAES, 99 - CENTRO - SERROLANDINESTADO DA BAHIA. Cop 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREOS
PREGAO PRESENCIAL No 00412019
VALIDADE: 30/0112020
Aos 30 de Janeiro de 2019, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA - BA, inscrita no CNN sob a n.°
14.195.703/0001-41, situada a Praca Manoel Novaes, no 99, Centre, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, neste
ate representado pelo Exceientfssimo Sr. Prefeito José Gonçalves de Oliveira, brasileiro, rnaior, portador da
cédula Os identidade n° 04898622 41 SSP/BA e do CPF no 474.506.225-72, residente e domiciHado na Av,
Manoel Roque Rodrigues, 93, Centre - Serrolándia - Bahia 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO GE
SERROLANDIA, pessoa juridica Os direito pübiico interno, corn sede a Rua Francisco Rocha Fires, 43 Centre - Serrolandia - Bahia, inscrito no CNPJ no 30.846.345/0001-21, representado nests ato pela Sr 8 Lidia
Helena de Oliveira Sarnpaio, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade n° 01.448.297-54 e do CPF n o
288.879.645-72, residente e dornicihado na Avenida Agostinho Marques, 556 - Centre - Serrolândia - Bahia
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERROLANDIA, pessoa jurdica Os direito póblico interno, corn sede a
Praça Manoel Novaes, s/n - Centro - Serrolandia - Bahia, inscrito no CNPJ n° 11.324599/0001-35,
representado nests ato pela SO Aline Oliveira Mendes, brasileira, major, portadora da cédula do CPF if
966.806.525-53, residente a dorniciliado na Praça Ruy Barbosa, sin - Centre - Serrolandia - Bahial FUNDO
MUNICIPAL GE ASSISTENCIA SOCIAL, pessoa juridica de direito püblico interno, corn sede a Praça Manes!
Novaes, s/n - Centre - Serrolândia - BA, inscrito no CNPJ sob o n° 13.723.13010001-02, neste ato representado
pela Sra. Gislaine Moreira Machado Vilas Seas, inscrita no CPF no 270.069.055-91, residente e domiciliado na
Praca Leopoldo Was Boas- Sal Nascente - Serrolândia - Bahia, clenominada CONTRATANTE e do outro lado a
Empress GENIVALDA ALVES GA SILVA - ME, corn sede AV. 6 DE MAIO,189 - CENTRO - SERROLANDIA BA, CENTRO, 44710000, SERROLANDIA, macrita no CNPJ sob n° 40.573.34710001-48, lnscriçâo Estadual n°
30.518.850, Dados bancários: Banco do Brasil S/A, Agencia - 2684-0, Conte Corrente - 6.511-0, representada
neste ate polo Sr,(a) GENIVALDA ALVES DA SILVA, nos ternios des Lois n°. 8.666193 e 10.520102, e das
demais normas legais aplicéveis, em face da classificacao des propostas apresentadas no Pregão de Registro
Os Preços n°. 004/2019, resultado Os julgarnento Os Precos homologado pelo Preteito Municipal do processo
administrative n'.03412019, RESOLVE registrar os preços pare Contratacâo de empresa do ramo pare Registro
de Preços, pare prestacao Os services de hospedagem, para atender a necessidade des diversas Secretaries
Municipais de Serrolandia-SA, durante o periodo de validacle Os presents ATA DE REGISTRO DE PREQOS,
oterecidos pela empress acirna citada, classificada em pilmeiro lugar pare as lotes abaixo discriminados.
Tudo conforms as especificacOes constantes Os proposta de precos, que passe a fazer parts desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa GENIVALDA ALVES DA SILVA - ME cuja proposta foi classificada em 1 0
!ugar no certame acima referenciado.

CLALJSULA I - DO OBJETO
Contratação Os empress do ramo pare Registro de Preços, pars prestacâo de serviços de hospedagem, para
atender a necessidade des diversas Secretaries Municipals de Serrolandia-BA
CLALJSULA II - GA VALIDADE DOS PREOS
A presents Ate de Registro de Preços teré validade de 01 (urn) ano a partir Os assinatura. E adrnitida sua
prorrogacâo quando as preços continuarern as mostrando mais vantajosos, e desde qua baja anuéncia des
partes.
Durante o prazo do validade desta Ata de Registro de Pieces, a Prefeitura nâo sera obrigado a firmer as
contrataçaes que dela poderâo advir, facultando-se a realização de licitação especifica pare a aquisicéo
pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do registro preferéncia de fornecimento em igualdade de
condiçOes.

PARAGRAFO PRIMEIRO- PREQOS REGISTRATDOS
Sendo a valor total registrado pela empresa GENIVALDA ALVES DA SILVA - ME na presents Ate em R$
15.300,00, conforms o detalhamento em anexo Onico;
PARAGRAFO SEGUNDO - 0 pagarnento seré efetuado de acordo corn as quantitativos executados, seré feito
por crédito em conta-corrente, atestada pela contratante da execução dos services, entre os dias 11 a 20 dos
meses subsequente a realizaçâo do service, após a apresentaçâo da note fiscalIfatura atestada pela
autoridade comoetente. desde aue aDresentadas as Certidâo neaativa fiscais e esteiarn atualizadas.

CL.AUSULA III - DOTAQAO 0RcAMENTARIA
- SECRETARIA: SEC. MUNIC. AGRICULTURA, PECUARIA F MEIO AMBIENTE, PROJ./ATIV.: 2601 - GESTAO CAS
ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA, PECLJARIA F MEIO AMBIENTE, ELEMENTO: 33903900 .- OUTROS
SERVIOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, FONTE CE RECURSO: RECURSOS ORDINARIOS;
- SECRETARIA: SECRETARIA CE ADMINISTRAçAO GERAL, PROJ./ATIV.: 2204 - MANUTENQAO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS, ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVIOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, FONTE CE
RECURSO: RECURSOS ORDINARIOS;
- SECRETARIA: SECRETARIA CE FINANçAS, PROJ./ATIV.: 2208 - MANUTENçAO CA SECRETARIA DE FINANQAS,
ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVIQOS OF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, FONTE CE RECURSO:
RECURSOS ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL CE SAUCE, PROJ.IATIV,: 2301 - c3ESTAO DO FUNDO MUNICIPAL CE SAUCE,
ELEMENTO: 33903900- OUTROS SERVIQOS CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA, FONTE CE RECURSO: REC. IMP.
ETRANSF, IMP. -SAUDE-15%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUCE, PROJ./ATIV.: 2303- MANUTENQAO DAS ATIVIDADES EM SAUCE CA
FAMIUA, ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVIQOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, FONTE CE RECURSO:
TRANSFERENCIAS CE RECURSOS DO SUS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROJ./ATIV.: 2304 - MANuTENcAO DAS ATIVIDACES DO NASF,
ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVI9OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, FONTE OF RECURSO:
TRANSFERENCIAS CE RECURSOS DO SUS; - SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL CE SAUCE, PROJ fATly.: 2310 - MANUTENQAO DAS ATIVIDADES EM ATENQAO
PSICOSSOCIAL, ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVIQOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, FONTE CE
RECURSO: TRANSFERENCIAS CE RECURSOS 00 SUS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL CE ASSISTENCIA SOCIAL, PPOJ./ATIV.: 2901 - GESTAO CO FUNDO CE
ASSISTENCIA, ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVIOS OF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, FONTE CE
RECURSO: RECURSOS ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL CE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2902 - MANUTENQAO DA PROTEQAO
SOCIAL BASICA, ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVI9OS DE TERCEIROS - PESSOA JUREDICA, FONTE DE
RECURSO: TRANSFERENCIAS CE RECURSOS DO FNAS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL CE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2903 - GESTAO DO CADASTRO
UNICO/BOLSA FAMLIA, ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVIOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, FONTE
CE RECURSO: RECURSOS ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL CE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2903 - GESTAO DO CADASTRO
UNICO/BOLSA FAM[LIA, ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVIOS GE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, FONTE
CE RECURSO: TRANSFERENCIAS CE RECURSOS DO FNAS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL CE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ.IATIV.: 2905 - APOIO AOS CONTROLES E
INSTANCIAS EM ASSISTENCIA SOCIAL ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVI9OS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA, FONTE CE RECURSO: RECURSOS ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL CE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2905 - APOIO AOS CONTROLES E
INSTANCIAS EM ASSISTENCIA SOCIAL, ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA, FONTE DE RECURSO: TRANSFERENCIAS GE RECURSOS DO FNAS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL CE EDUCAcAO DE SERROLANDIA, PROJJATIV.: 2801 - GESTAO DA
ECUCAQAO BASICA - SEME, ELEMENTO: 33903900 - OUTROS SERVIOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,
FONTE CE RECURSO: REC. IMP. F TRANSF. IMP, - EDUCA9AO - 25%;
CLAUSULA IV - DA UTILIZAcAO DA ATA OF REGISTRO DE PREQOS
A presente Ate de Registro de Precos, durante sue vigéncia, poderá set utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administraçao qua nâo tenha participado do certame IicitatOrio, mediante prévia consulta ao órgâo
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagern.
Os valores ofertados pals empress signatéria da presente Ate cia Registro Os Preços é a especificado Os
acordo corn a respective classiflcaçao no Pregâo no. 004/2019.
Em cede tornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanta so preço, as clãusulas a condiçães
constantes do edital do Pregâo n°. 004/2019, qua Integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, 0 preco unitérlo a set pago serâ a constants da proposta apresentada no Pregéo no.
004/2019, pela empresa detentora da presente Ata, a qual tambern a integrarn.
CLAUSULA V - REAJUSTAMENTO E REVISAO
Os precos serâo fixas, podendo ser ajustados de acordo corn Lei 8.666193.
5.1 As revisOes contratuais, pars manutençâo do equilIbrio econômico-financeiro, poderâo acorrer através de
processo fundamentado a qua comprove a alteração dos custos pot rneio de documentação a se analisada palo
representante da Prefeitura Municipal de Serrolandia a dave tar par base as precos des propostas
apresentadas na data da Iicitaçao. E, somente apos decorridos 12 (doze) mesas de execuçao contratual, e no
caso de prorrogacâo do contrato, as valores poderâo ser reajustados, pale variação do lGP-M, mantida a
periodicidade anual. Kavendo alteraçOes legais qua possibiliteni a aplicaçâo de reajustarnenta, o mesmo ficaré
condicionado ao estipulado, na normatizaçâo sobre a rnatéria, qua venha a ser editada palo Governo Federal
Cu Estadual.

CLAIJSULA VI - 0BRIGAçOES DAS PARTES
6.1 6.1 Constitui obrigação da contratante:
Prestar as informaçOes e as esciarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
a)
Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferencia do objeto deste iristrurnento;
b)
Efetuar as pagamentos conforms disposto no contrato;
C)
6.2 Constitui obrigação do Contratado:
a) Responder em relaçào aos seus ernpregados, se houver, par todas as despesas decorrentes da execuçâo
do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxes, impostos, contribuição de vales-refeiçâo, valestransporte e outras exigencies fiscais, sociais a trabathistas;
Responder per quaisquer danos causados diretamente a administraçâo ou a terceiros, decorrentes de
b)
sue culpa ou dolo na execuçâo do contrato;
Comunicar a contratante, pot escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, alem de prestar as
C)
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d) Responder, par quaisquer danos que venham a causer a Uniâo, Estado, Municipio ou a terceiros, em funçáo
do objeto do contrato firmado.
Arcar corn todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigagOes
e)
assumidas sam qualquer Onus a CONTRATANTE.
f) A CONTRATADA fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçOes contratuais, as acréscimos ou supressOes
qua se fizerem nos services, de ate 25% (vinte e cinco per cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condiçOes da habihtação.
g)
h) A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos danos qua lhe forem
causados, diretamente das faturas dos pagamentos mensais qua the forem devidos ou da garantia contratual,
rnediante prévio aviso, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.
Atender eventuais convocaçOes da CONTRATANTE, bern coma suas solicitaçOes emergenclais,
I)
durante as dias üteis ou não, pare atendimento ao objeto deste Contrato, principalmente pare demandas qua
poderao resultar em prejuizos A CONTRATANTE ou a terceiros, sem quaisquer onus adicionais a
CONTRATANTE.
Prestar demais esctarecimentos qua forem solicitados pale CONTRATANTE, no prazo méximo de 48
j)
(quarenta e oito) hares, obrigando-se a atender prontamente as reclamaçOes qua the forem repassadas.
k) A Ucitante vencedora obriga-se a iniciar a prestaçAo do serviços em urn prazo méximo de 01 (urn) dia Util
após a solicitaçâo
CLAUSULA VII - DAS sAwçOEs E PENALIDADES
A CONTRATADA qua incidir nas hipOteses abaixo relacionadas, serAo aplicadas as seguintes sançOes,
graduadas conforme a gravidade da infraçào, sem prejuizo de sançOes civis e criminals, apOs 0 prévio processo
administrativo, garantida a ample defesa e a contraditório:
7. 1.1 Advertencia sempre qua forem constatadas infraçOes leves.
7.1.2 Multa par atraso imotivado da execuçâo do serviço ou de parcelas, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos par canto) do valor do contrato, par die de atraso no prazo contratual, ou nos prazos
parcials das Ordens de Services, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos par canto) do valor do contrato, par dia de atraso no prazo estabelecido e notificado
par escrito pela FiscalizacAo pare o cumprimento de determinaçOes, na primeira vez, limitadas a 20% do valor
da fatura;
a) 0,40% (quarenta decimos per canto) do valor deste contrato, par die de atraso no prazo estabelecido a
notificado par escrito pete FiscalizaçAo pare o cumprimento de determinacOes, nas reincidéncias, limitadas a
20% do valor da fatura.
7.1.2.1 A multa dobrarà a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do
contrato, sam prejuizos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados so interesse pübtico e da
possibilidade da rescisão contratual;
7.1.3 Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de ate

os (três) mesas quando incidir 02 (dues) vezes em atraso, par mais de 15 (quinze) dies;

b) de ate 02 (dois) anos quando praticar ate filcito visando frustrar as objetivos do contrato, no Ambito da
Administracâo Publics Municipal.

7.1.4 Suspensão de ate 02 (dais) anos e multa sabre o valor do contrato, a depender do prejuizo causado
Administração PUblica Municipal, quando:
a) nâo atender

as especificacOes técnicas e

a

Os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;

b) paralisar a execução do serviço, sern justa causa e prévia comunicação
20%;

a

Adrninistraçao: multa de 10% a

c) prestar serviço em desacordo corn os projetos bésicos, executivos a termos de referencia, que apresente
insegurança no desenvolvirnento des atMdades ou que compronieta a segurança das pessoas: rnulta de 10% a
20%;
descumprir obrigacôes relativas a relaçào de trabaiho corn seus empregados e prepostos, quanto a verbas
previstas e orçadas nsa planilhas qua compOem a proposta contratada, especialmente o atraso de pagamento
de salário, 13 1 salérie, ferias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeição
ou aux(lio alirnentagâo, constantes des respectivas planilhas de preços: multa de ate 10%.
7.1.5 Declaracão de inidoneidade para Helter e contratar corn a Administraçao Publica quando o licitante
incorrer por duas vezes nas suspensöes elencadas nesta cláusula nos subitens 9.1.3 e 9.1.4.

ci)

7.2 A suspensâo temporária do fornecedor cujo contrato corn a Adrninistraçâo PUblica Municipal esteja em
vigor, impediré a mesmo de participar cia outras !icitaçöes e contrataçOes no ambito do MunicIpio ate o
cumprimento cia penalidade que The foi imposts.
7.3 Deelaração de inidoneidade pare licitar ou contratar corn a Aclrninistraçâo PUblica Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes cia puniçâo ou ate qua seja promovida a reabihtaçao perante a prôpria
autoridade qua aplicou a penalidade, qua seth concedida sernpre qua A CONTRATADA ressarcir a
Administraçao pelos prejuizos resultantes e apOs decorrido o prazo da penalidade ap)icada.
7.4 As multas aplicadas deverao ser pages espontaneamente no prazo maxima de 05 (cinco) dies ou serâo
deduzidas do valor correspondents ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida a
ample defesa e o contraditorio ou, ainda, cobradas judicialmente, a criteria do departamento
Administrativo/Financeiro da PREFEITURA.
7.5 Caso o valor da multa seja superior aa valor da garantia prestada, A CONTRATADA responderâ pela sue
diferença, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pale Administraçâo, ou, ainda,
cobrada judicialmente.
7.6 A multa poderé ser aplicada curnulativamente corn as denials penalidades, a depender do grau da infraçao
cornetida pela CONTRATADA e dos prejuIzos causados a Administraçao Piiblica Municipal, nao impedindo que
a Administragão rescinda unilateralmente a contrato.
7.7 As sancOes previstas na cláusu!a ga deste contrato são de competéncia exclusive do titular da Secretaria
Municipal da Administracâo, permitida a delegação pare a sanção prevista no sub-item 9.1.1, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias da abertura de vistas.
7.6 Os danos e prejuIzos serào ressarcidos a CONTRATANTE no prazo máxirno de 48 (quarenta a alto) horas,
apôs prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado cia notificaçào
administrative a CONTRATADA, sob pena de rnulta.

CLAUSULA VIII - DA RESCISAO CONTRATUAL
o MUNICEPIO poderá considerar o presente Contrato rescindido na forma do art. 77 cia lei 8.666193 a nas
seguintes hipOteses:
a) A CONTRATADA abandonar ou suspender o objeto a contratado, salvo par motivos de casa fortuito ou de
força maior, devidamente comprovado;
b) A CONTRATADA ceder ou transferir o presents Contrato a terceiros;
c) A CONTRATADA requerer e tiver sido impetrada a faléncia, concordata, insolvência ou dissolução judicial
ou extrajudicial;
d) A CONTRATADA deixar de cumprir a objeto deste Contrato, com qualidade, eficiência e zelo.
e) A CONTRATADA cometer fa(has, por sua culpa, devidarnente comprovadas, ou por sua ornissâo, qua
venham a afetar a Municipio ou terceiros.
f) A adrninistraçâo pUblica flea autorizada a rescindir a presente contrato de forma unilateral, devendo
informar as motivos a(o) contratado (a)corn antecedéncia minima de 15 (quinze) dias corridos, sem qua caiba
A outra direito a indenização, ficando apenas assegurado a contratada as pagamentos pelos serviços qua

a) tenharn sido executados, abatidos todos Os valores correspondentes a qualquer crédito da Contratante, por
força das aplicaçaes das dernais Cláusulas deste Contrato.
CLAUSULA IX - DAS CONDI(;OES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal n° 6.666/93, e demais normas pertinentes.
CLAUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE pREços
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administraçâo, quando:
a) a detentora nâo cumprir as obrigacOes constants desta Ata de Registro de Precos;
b) a detentora der causa a rescisäo administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
C) en, qualquer das hipóteses de inexecucão total ou parcial de contrato decorrente de registro de precos;
d) os preços registrados se apresentarern superiores aos praticados no mercado;
e) por razôes de interesse pUblico devidamente dernonstradas e justificadas pela Administraçäo.
A cornunicaçâo do cancelarnerito do preço registrado será feita pessoalrnente ou par correspondencia,
juntando-se a comprovante acs autos.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da detentora, a comunicação seré feita por
publicacâo no Diârio Oficial do MunicIpio, considerando-se cancelado o preco registrado apOs 1 (urn) dia da
publicação.
Pela detentora, quando, mediante solicitaçâo por escrito, comprovar estar irnpossibilitada de curnprir as
exigéncias desta Ata de Registro de Preços.
CLALJSULA XI- DA AUTORIzAcA0 PARA EXECIJcAO
o servico objeto da presente Ata de Registro de Preços serâo autorizadas, pelo Setor de Compras do
Municipio.
A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelarnento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLAUSULA XII - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
As quantidades inicialrnente contratadas poderäo ser acrescidas ou suprirnidas, nos termos do §
n°. 65, da Lei n°.8.666193.
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CAPITULO XIII - DAS DIsposlcôEs FINAlS
Integrarn esta Ata, o edital do Pregâo n°. 004/2019 e a proposta da ernpresaGENIVALDA ALVES DA SILVA ME, classificada em 10 Iugar.
Pica eleito a foro de Serrolandia/BA para dirirnir quaisquer questães decorrentes da utilizaçëo da presents Ata.
Os casos ornissos serâo resolvidos de acordo corn a Lei n°. 10.520/2002, e demais norrnas aplicaveis.
E, por estarern justas e contratadas, as partes assinarn o presente Instrurnento ern trés vias de igual teor e
forma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDuCAcAO DE SERROLANDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERROLANDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL
CONTRATANTE

GENIVALDA ALVES DA SILVA - ME
EMPRESA CONTR.ATADA
TESTEM U N HAS:
1-Nome:
CPFIRG:

2-Nome:
CPF/RG:______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA

fl

PRAA MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
CNPJ.: 14196703000141
CEP.: 44710000
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ANZXO UNICO

NT WIN& Ift
hloapodagern, apartarrrento individual, corn ventliador, inoluindo cafe do rnanhi.

DI

40

30,00

1.200,00

VALOR TOTAL DA SECRETARIA:

Hospedagen,, apartamento individuaL, corn ventiiador, Incluirido café do rnanha.

DL

150

30.00

4,50000

I

VALOR TOTAL DA SECRETARIA:

Hcapedagam, apartarnento iridLyidual, cern ventliedor. incluindc to do rrranhtl.

DL

50

30.00

VALOR TOTAL DA SECRETARIA:

Hoapedagern, aparlarnento tnd'vLdual, corn ventllathr, Lnduindo café do ma,hS.

Dl

40

30,00

VALOR TOTAL DA SECRETARIA:

Hospadagern, apartamarito individual, corn ventiiador. Incluindo café do manda.

DI

130

30,00

1.500,00

E
1.200,00

sing
3,900,00

VALOR TOTAL DA SECRETARIA:
Hospedagern, apartarnento IndLvidual, corn venlilador. incluLndo café do manba.

DL

100

30,00

VALOR TOTAL DA SECRETARIA:

3.000,00

HE

I

