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Através do piesente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - sp, situada na Av.
Rodolfo BaÌdi, n" 817, Cen*o, na cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo, inscrita no CNpf sob nq
45'128.876/0001-33,doravante denominadasimplesmenteCONTRATANTE,neste ato representadapor
SR IAMIT SERON,Prefeito Municipal de Tabapuã,Estadode SãoPaulo,titular do CPF/MFns 54L.130.75891 e do RG. ns 7.293.29L-aSSP/SP,
de outro, a EmpresaJ. R GUIMAnÃss ftLHO - ALIMENTSS- ME, com
sede na Rua Prefeito |osé Gaìhardinq 830, fardim Nova Era, CEP:15.42A-000,Município de Guaraci,Estado
de São PauÌo,inscrita no CNPI/MFsob ns 08.161.068/0001,-64
e InscriçãoEstaduá ns 327.058.856.116,
doravante denominada simplesmente CONTFTATADA,neste ato representada por
IOÃO RIBEIRO
GUIMARÃES,Procurador,portador do CPF/MFna 018.719.478-55e do R.G.ns 9.104.168-7,representante
Ìegal da empresa de acordo com o que constado Processon" A28/2016, relativo ao pREGÃoP-RESENCIAL
Na 05/2016, têm entre si justo e aãerradoesre insrrumànto coniraru"i qu" r" .ãg..a p"iãr cLìúuüí
seguintes:
cLÁusuLA PRIMEIRA:-DO OBIETO
1.1.O objeto destecontrato é a aquisiçãode produtos de limpezae higienepara atenderas necessidades
da
municipalidadg,com entrega parcelada,de acordo com as especific"çõesconstantesdo Anexo I, do
ProcessoLicitatório n" 028/2aL6, na modalidadepregãopresencialn aS/2ü16.
CúUSUIA SEGUNDA.DOCUMENTOS
INTEGRANTES
DO CONTRATO
2.1. Para todos os efeitos de dÍreito, para melhor caracterizaçãoda aquisição,bem como para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídur, ini*gr** este CONTRATO
os
documentosdo Pregão Presencialno 05/2a16 - PREFEITURA
MUNICIPALDÈ TABApuÃ constantesdo
Processone 028/2A16,e, em especial,a Propostae os Documentosde Habilitaçãodo contratado.
clÁusullr TERCETRA- RECURSOS
ORçAMENTÁRIOS
3;1. Os recursos financeiros para suportar a eficáciado presente objeto, serão atendidos por verbâs,
constantesdo orçamentoügente:
02'03 SECRETARIAMUNICIPALDE GOVERNOE ADMINISTRAçÃO- 04.L22.0004.2008
COSRD,E
MANUTENçÃO DA DIVISÃO ADMINIsTRATTvA- 3.3.r?0.30MATERTALDE coNSUMo - FrcHA
40 FONTEDE RECURSO
1 - TESOURO
MUNICIPAL.
02.05 SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAçÃo- t2.t22.0006.2014 CooRDENAçÃo DA SE6RETARIA
.MUNICIPALDE EDUCAÇAO
- 3.3.90.30MATERIALDE CONSUMO
- FICHA68 - FONTEDE RECURSO
1
. TESOUROMUNICIPAL

02.06DrvrsÃoDEEDUCAÇÂO
BÁSrCA
12.36
1.0006.2
015 MANUTENçÃO
E DESENVoLVIMENTo
Do ENstNoFUNDAMENTAL

_ FICHA77 - FONTEDE RECURSO
3.3.90.30MATERIALDE CONSUMO
1- TESOURO
MUNICIPAL
3.3.90130MATERIAL DE CONSUMO- FICHA 78 - FONTE DE RECURSO5 - TRANSFERÊNCIAS
E

coNVÊNros
FEDERATS
/ QSE.

12.365.0007.2A18
MANUTENçÃO
E ATENDTMENTO
EMCRECHE

I
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Ne039/2076,24/A6/2076.- FICHA115- FONTEDERECURSO
3.3.90.30
MATERIAL
DECONSUMO
1 - TESOURO
MUNICIPAL
- FICHA116 _ FONTEDE RECURSO
3.3.90.30MATERTAL
DE CONSUMO
5 _ TRANSFERÊruCNS
U

colrvÊwros
FEDERATs
/ esE.
12.365.0007.2a79
nneruurnxçÃo
EDESENVoLVTMENTo
DAEDUCeçÃo
TNFANTTL
1rnÉrscoml

- FICHA130- FONTEDERECURSO
3.3.90.30
MATERIAL
DECONSUMO
1- TESOURO
MUNICIPAL
_ FICHA13]. _ FONTEDE RECURS0
3.3.90.30MATERIALDE CONSUMO
5 - TRANSFERÊT.Icns
E

cottvÊNrosFEDERATs
/ esn.

02.09DrvrsÃoor MERENDA
ESCoLAR
12.306.00
1.0.2036 MERENDA
ESCOLAR
ENSINO
FUNDAMENTAL
- FICHA130_ FONTEDERECURSO
3.3.90.30MATERIAL
DECONSUMO
1- TESOURO
MUNICIPAL
02.11FUNDoMUNICIpAI,
og seúog
10.301.0012.z044 uaNureruçÃoDAATENÇÃo
nÁslcaÀ seút E
_ FICHA209. FONTEDERECURSO
3.3,90.30MATERIAL
DECONSUMO
1 - TESOURO
MUNICIPAL
02.13FUNDoMUNrcrpAL
DAASSISTÊNcn
soctAl
08.244.00L6.2A5r
nneruurnNçÃo
Do pRocRAMA
nn rnornçÃo socrAl eÁsrcA

_ FICHA396 . FONTEDE RECURSO
3.3.90.30MATERIALDE CONSUMO
1 - TESOURO

02.16DIREToRIAMUNIctpALDEESroRTE,LAZERn nncnneçÃo
27.873.aan.2065nnaruurrNçÃoE DESENVoLVIMENTo
DAsATIVIDÁDEs
ESpoRTIVA,
RECREATIVA
E DELAZER
_ FICHA534 - FONTEDERECURSO
3.3.90.30MATERIALDECONSUMO
1 - TESOURO
MUNICIPAL.
A2.T7DIRETORIA
MUNICIPAL
DECULTURA

rg.g92.0024.20
6zueruureruçÃ
o DAS
ATIVTDAD
EscULTUneT
s

3.3.90.30MATERIALDE CONSUMO_ FICHA547 - FONTEDE RECURSO
1 - TESOUROMUNICIPAL.

- vrcÊwcmDocoNTRATo
cúusuu euARTA
4'1. o presente contrato terá vigência de 06 fseis) meses,a partir de sua assinatura,ocorrendo
seu término
em23/t2/2016 que por interessee critério da Contratante,poderáser prorrogado,mediante
manifestação
por escrito com 30 [trinta) dias de antecedênciae consentimento ã"
as partes, devendo ser
"*Í"r
mantidasas mesmascondiçõespactuadas.
CúUSULA QUINTA - PREço E C0NDIçÕESDEPAGAMENT0
5'1 - os valores unitários referentesao fornecimentodos produtos, serão os estipulados proposta
na
e
regisFo na Ata da Sessão do Pregão apresentadapeta coNrRaTADÁ" acostada
uo pro*ãìÃïn,o
Administrativo do Pregãons 05/20L6, vencedorado[s) itemfns) nq 36,4!,48,;;
ã";;""il;'iiõ
15.235,71[QuinzeMil, Duzentose Trinta e cinco Reaise ÈãtentaÀum centavos;i.'
5'2 - os preços homoÌogadossão fixos e irreajustáveis,podendo,p"r" rn"n#
o equilÍbrio contratual,ser
objeto revisão,de oficio ou a pedido,casohajamotivo relevantq ti como variação
iubstancialdo custode
aquisiçãodo produto,junto ao distribuidor,devidamente
e
demonstrádo
pela Contratada.
iustificado
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ÇoNTRÃTONe A39/2A76, 24106/2076.5.3 - Somentehaverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecimentoda sociedade,
não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de marca ou de distribuidora por parte da
Contratada.
5.4 - O reajuste será promovido levando-seem conta apenaso saldo não consumido, e não servirá, em
hipótesealgumapara ampliaçãode margemde lucro.
5.5 - O reajustamento apenasserá efetuadono casoda Contratadademonstrar através de Notas Fiscaisdo
distribuidor o preço praticado anteriormente e o atual.
5.6 - Nos preços acima estipuladosestiio inclusastodas as despesassobre o objeto contratadotais como:
tributos, fretes, seguros,encargossociais e demais encargosindispensáveisao perfeito cumprimento das
obrigaçõesdecorrentes deste instrumento.
5'7 - Arecomposição de preços não ficará adstrita a aumento devendo,o fornecedor repassarao município
as reduçõesque possivelmentevenhamocorrer em seusrespectivospercentuais.
5.7'1 'Tais recomposiçõespoderão ser espontaneamenteofertadaspelo fornecedor ou requeridaspelo
município.
5.8 - O pagamento será efetuado em até 30 [trinta) dias, contadosda apresentaçãoda nota fiscal/fatura no
Setor de Contabilidadeda Prefeitura Municipalde Tabapuã,em duas vias, devidamentepreenchidas,sem
rasuras,juntarnentecom as cópiasdasrequisiçõesautorizadaspela CONTRATANTE.
5.9 - O CONTRATANTE
não se responsâbilizapelo pagamentode notas fiscais sem a apresentaçãodas
respectivasrequisições,devidamenteassinadasna forma indicadano item 4.1.
5.10 - Os pagamentosserão efetuadosobservando-se
a ordem cronológicaestabelecidano art. Seda Lei ne
8.666/93.
5.11 - Nenhum pagamento será efetuadoà CONTRATADAenquanto pendente de liquidação,qualquer
obrigaçãofinanceira que lhe for imposta,em virtucle de penalidadeou inadimplência,sem que iiso gere
direito à atualizaçãomonetária.
5.12 - As notas fiscais/faturas que apresentaremincorreções serão devolvidas à Conrrahda e seu
vencimentoocorrerá30 [trinta) diasapósa datade suaapresentação
váÌida.
cLÁusuLA sExrA - pRAzo E coNDrçÕEs DE F0RNECTMENTO
6'1 - Do Local / Prazo de Entrega - Os materiais serão entreguesconforme solicitaçãodâ contratânte,
não
podendo ultrapassar as quantidades máximas estipuladasr'tõAne*o I do EditaÌ,
exceto quando acrescido,
através de Termo Aditivo na forma da Lei, no prazo de entrega em dias consecutivor,contados partir
a
da
data da retirada da AF - Autorizaçãó de Fornecimento,ou da ãssinatura de seu respectivo Termo
de Aceite,
pela contratad4 que deverá observar quanto aos locais de entrega o especificadoaÈaixo:
LOCALDE ENTREGA:
Diversossetoresda prefeitura
. PMZO DE ENTREGA:15 diasa contar da soliciração
6'2 - o contratado deverá aceitar alteração de enclereçopara a entrega dos produtos,
sem ônus para a
CONTRATANTE,
se estavier a trocar de localizaçãona regiããem que se encontra. ,
6'3 - o produto deverá ser entregueembaladoem caixa de papelãoresistentee indicar na
embalagema
razão sociaÌ da Contratad4 o número deste Pregão,o número-da Nota Fiscal e o número
da Autorizaç?ode
Fornecimento.
;
6'4 Paraos produtos em que é exigÍdopela legÍslaçãovigenteprazo de validade,o mesmo
deveráconstâr
na embalagemprimárÍ4 não podendo ser inferior.a 12 meies a iontar da data de entrega.
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G0NTRATO
Ne Os9/2O76, 24/06/2076.6.5 - Após â entrega, aos setores da Prefeitura Municipal de Tabapuã terá 03
[três) dias úteis para
examinar os materiais/produtos/bensentregues,excetoquando o aceite dependerde laudo o.t p"r".",
técnico.
6.6 - A Contratantereserva-seo direito de a qualquertempo,previamenteao aceite,ou durante o prazo de
garantia do produto ofertado e entregue,proceder a análisetécnicae de qualidadedo produto, diretamente
ou por intermédio de terceiros por ela escolhido.Se rejeitados, deverão ser substituídos imediatamente
pela contratada, sem qualquer ônus ou custo adicional para a contratante.
6.7 - A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus
produtos, ou do próprio produto, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade
destes,obrigando-sea substituir, as suasexpensas,no todo ou em parte, o objetodesta licitação,em que se
verificarem vícios, defeitos, incorreções,resultantes da fabricação ou transporte, constatâdovisualmente
ou em laboratório,correndoestescustospor suacontâ.
6.8 - O aceite dos produtos pela ConFatante,não exclui a responsabilidadecivil da Contratadapor vícios de
quantidadeou qualidade do produto ou disparidadecom as especificações
técnicasexigidasno edital ou
atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratânte as facuÌdades
previstasno açtigo 18, da Lei ns 8.078/90 [código de Defesadì consumidor).

cúsurJt sÉTrMA- oBRrcAçÕEs
DAcoNTRATADA
7 '7. A CONTRATADAresponderá civíÌ e criminalmente por todos os danos que venh4 direta ou
indiretamente, provocat ou causarpara a CONTRATANTE
e/ou para terceiros, devenãoentregar os objetos
deste contrato de acordo com os termos pactuados,em estrita obediênciaà legislaçãoúgente.
7'2-Fica a CONTRÁTADAresponsável
por todos os custosdiretos e indiretos relativos à entregadobem
objeto deste contrato, inclusive despesascom materiais, transportes, fretes, mão-de-obra,remúnerações,
bem como todos os encargossociais,trabalhistas,previdenciários, securiLáriose tríbutarios, ou quaisquer
outros custos e encargosdecorrentes,ou que venham a ser devidos em razão da avença.
7'3' A CONTRATADAse compromete a entregar os produtos de limpeza e higiene em conformidade
com as
exigênciasprevistasno item 24 do Editâl de pregãopresencialn" 0i/2016.

cúusulA orrAVA- oBRrcAçÃoDAC0NTRATANTE
B'1' A CONTMTANTE obriga-se'a empenhar, quando da contratação, os recursos
orçamentários
necessários ao pagamento, observadas as previiões estabelecidar, p"g", a[s) notafsj
fiscalfaís)
emitida[s).
"
ctÁusutA NONA - PENAIIDADEs PETAS INFRAçÕEs coNTRATUAT5 E INADIMpIÊNçLA
DAS
OBRIGAçÕES
ASSUMIDAS
9'L - De conformidadecom o art' 86 da Lei ne 8.666/93, o atraso injustificadona execução
dos serviços
objeto deste contrato, sujeitará a C0NTMTADA, a
iuízo da Administraçãodo Municípiá a" ruu"puí-ã
multa de A,2o/o{zero vírgula dois por cento) por dia de atraso.
9'2 - A multa prevista no item 9,1 será descontadados créditos que a coÌtrnernlA
possuir com o
C0NTRATANTE,
e poderá cumular com as demaissançõesadministrativas,inclusivecom a multa prevista
no item L1.3.
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ÇaNTRATONe 039/2076, 24/06/2016.9.3 - Nos termos do dispostono artigo 87 da Lei ne 8.666/93,pela inexecuçãotÕtalou parcial do obietoque
lhe for adjudicado,o CONTMTANTEpoderáaplicarà CONTMTADA,mediantepublicaçãono Diário ORiiat
do Estadoas seguìntespenalidades:
aJ advertênciaem simplesirregularidadesque não apresentamprejuízoefetivode ordem administrativaà
contratante,excetosituaçõesprevistasem outros locaisdo presenteedital;
b) multa de 0,2o/o[zero vírgula dois por cento) do valor do pedido representado pela Nota de
Empenho/Autorizaçãode Compras,por dia, na hipótesede atraso injustificadoda entregado bem, sendo
aplicada em dobro nas reincidências,sem prejuízo dos descontose indenizações.A presentemuÌta será
aplicadatambém nos dias de atrasonas substituiçõesde produtosque não estejamem conforrnidadecom o
objeto licitado;
c) multa de 2o/o[dois por cento) sobre o valor global do contrato,peÌo descumprimentode qualqueroutra
disposiçãodo edital e seusanexos;
d) multa de Loo/ofdez por cento) sobre o valor do contrato,na hipótesede rescisãodo mesmopor culpado
contratado, sem preiuízo da suspensãotemporária dei participação em ìicitações e impedimenio de
contratar com a Prefeitura Municipal de Tabapuã,por um ano;
e) declaraçãode inidoneidade nas hipótesesque caracterizefraude ou outro evento criminoso diretamente
reÌacionadocom a execuçãode contrato.
9.4 - Do ãto que aplicar a penaÌidadecaberárecurso, no prazo de 05 fcinco) dias úteis, a contar da ciência
da Íntimação,podendo a Administração reconsiderarou não sua decisão,dentro do mesmo prazo;
9.5 - Se a CONTRATADAnão recolher ao CONTMTANTEo valor da multa qlìe porventura lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será esta encáminhadapara inscrìção na
Dívida Ativa.
9.6 - Será considerado valor total deste Contrato,para efeitos de aplicaçãodas multas previstas nos itens
desta cláusula,o somatório dos valores constantesnas Notas Fiscaisemitidas pela CONT|ìATADAaté a daú
da aplicaçãoda respectivapenalidade.
9.7 - O prazo de apresentaçãode recurso referente à apÌicaçãodas penalidadesserá de 0S (cinco) dias úteis,
contadosda intimaçãodo ato.
9.8 - As multas de que trata o presente subitem não tem caráter compensatório,porém moratório e
seu
pagamentonão exime a Contratadada reparaçãodos eventuaisdanos,perdas ou prejuízosque
seu ato
punível venha a acarretar à Contratante ou a terceiros, não impedindo, ãm qualquár caso,que
esta opte
pela rescisãocontratual
9.9. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITUM MUNICIPALDE TABApuÃ, peÌos prazos
abaixoprevistosou enquantoperduraremos motivos determinantesda punição,quando:
aJ deixar de entregar documentode habilitaçãoexigidopara o certame:impedimentode cqntratar
com a
Administraçãopor 03 [três) anos;
b) apresentardocumentação_falsa
exigidapara.ocertame,fraucÌarna execuçãodo objeto,comportar-sede
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimentode contratar com a Administraçãopoi
05 [cincoJ
anos;
9.10' A aplicaçãoda penalidadecapituÌadano item anterior não impossibilitaráa incidência
das demais
cominaçõeslegaiscontempladasna Lei ne.8.666,de n/A6/I993, publicadano DOUde Z2/ü6/1,.9tt
;
preüstas nesteEdital
4
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0oNTRATONe039/2076, 24/06/2076.-

. REscIsÃo
cúusurn DÉcIMA
coNTRATUAL
7ü.L.A inexecuçãototal ou parcial destecontratoensejaráa sua rescisãonos termos dos artigosTT aBAda
Lei n.a 8.666/93, independentementede interpelaçãojudicial ou extrajudiciaÌe sem prejuíio do disposto
nos artigos 86 a BBda mesmaLei.
Parágrafoúnico - Na hÍpótese de rescisão,a CONTMTANTE poderá reter créditos e promover a cobrança
judicial ou extrajudicial de perdas e danos,a fim de se ressarcir de prejuízos que advieiem do rompimento.
cúUsUtA DÉCIMA PRIMEIRA - FoRo
11'1' Será competente o Foro Distrital de Tabapuã,Comarcade Catanduva,com renúncia expressaa
qualqueroutro, por mais privilegiadoque seja,para soluçãode questõesoriundasdestecontfato.
E por estarem assim justas e contratadas,as partes assinameste contrato em 03
[três) vias de igual teor e
forma, obrigando-sepor si e por seussucessores,
na presençade duastestemunhàsabaixoassinadas,
para
que surtam todos os efeitosde direito, dando-sepublicidadeao ato mediantepublicaçãode seu t"rumo nu
ImprensaOficial.
Tabapuã,24 de junho de 2016.

CONTRATANTE
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CONTRATADA
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CoNTRATO
Ne039/2016, 24/06/2076.TERrvro
DECrÊNcrAE
DENOTTFTCAçÃO
ESTADO
DESÂOPAULO
CONTRATANTE:
MUNICIPIO
DETABAPUÃ
- ME
CONTRATADA:
FITHO- ATIMENTOS
f. R. GUTMARÃES
CONTRATO
N" IDEORIGEMJ:
A39|ZAM
Objeto:Âquisiçãode produtosde limpezae higieneparaatenderasnecessidades
da municjpalidade,
com
entregaparcelada.
Na quatidadede Contratantee Contratado,
respectivamente,
do Termoacimaidentificado,e,cientesd.o
seu encaminhamento
ao TRIBUNALDE CONTAS
DO ESTADO,
para fins de instruçãoe julgamento,
damo-nospor CIENTES
e NOTIFICADOS
paraacompanhartodosos atosda tramitaçâoproceisual,até
julgamentofinal e sua publicaçãoe, se for o casoe de nossointeresse,para,nos prazose nasformas
legaise regimentais,exercero direito da defesa,interporrecursose o mãisqu" .o.rb*r.
Outrossim,estamosCIENTES,
doravante,de que todos os despachose decisõesque vierem a ser
tomados,relativamenteao aludidoprocesso,
serãopublicadosno Diário Oficialdo Estado,Cadernodo
PoderLegislativo,parte do Tribunalde Contasdo Estadode SãoPaulo,de conformidadecom o artigo
9.0 dl Lei ComplementarEstadualn" 709, de 14 de janeiro cle 1993, precedidosde mensagJm
eletrônicaaosinteressados.
LOCALeDATA:Tabapuã,24dejunhode 2016.

puÃ
u NIcípto DETABA
tgl(rAr{ïÉih/t

r g o :J A M I LS E R O -N P R E F E TM
ï OU N t C t p A L

institucional:@
E-maílpessoal: iq1000S_€_Lon
@hotlnail.com

RAïA
ATIMENTOS- ME
- procurador
Nomee cargo:|OÃORIBEIROGUIMARÃES
'
E-mailinstitucional:lqpg'gima@hatmail.com
pessoal:
E-mail
íâ_oguima
@Lrotm.ail.com

- Tabapuã
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Folhano

PREFEITURA
MUNICIPAL
DETABAPU
Fornecedor:6401
ftem

Cd. Produto
Marca
36 40.02327

Triex
41 40.02391
Triex
4B 40.00082

í-l

Brilhante

Anexo Referente a Licitação- pregão presencial- S/ZOL1
- ME
J. R. GUIMARÃES
FILHOALIMENTOS
Descrição
Valor Unitário Valor Desconto Valor Imposto
Quantidade Unidade
Valor Líquido
- Limpadorinstantâneo.
MULTIUSO
Limpadormultiusoparalimpezapesada,idealparalimpezade grandessuperficies
(laváveìs)comopisose azulejosde cozinhas
e banheÌros.
Apresentar
Registrodo produtojunto ao Ministério
da
- AFE.Nocasodo lìcitanteserdistribuidor,
de Funcionamento
da Empresa
apresentar
t$9{Al!YÌsA e Autorização
AFE/ANVISA
comodistribuidor.
Caixacom24 unidadesde 500ml.
1620000 c(
29,76AA
0,00
0,00
4.969,92
Panoecológicode chãocomcosturasduplasde fìosde poliéster;B5o/o
algodã0.Absorvente
e eficazparaváriosusos,
medindo42 x 90 cm.
356,0000 Pç
5,6000
0,00
0,00
1.993,60
SABÃO
ALVEIANTE
EMPó. Composto
de AlquilBenzeno,
SulÍonato,
ïripolifosfato,silicatoecarbonatode sódio,
Carboxilmetilcelulose
Sódica;Eliminador
Bactericida
de GermegFungose Vírus;ComPigmentoAzul4,4,bis(Zsulfoestiril
BifenilDissodico)
acido4,4'diameno
Estilbeno
2,2' Dissulfonico;
NaCorAzuÌ,polimeros
Àcrílicqenzimat perfumee Água;
RotuloComN' do Lote,Formula,Datade Fabricação
e ValidademínÍmo06 meses;Acondicíonado
Emcaixade papeËã
contendo1 Quilo.ApresentarRegístrodo produtojuntoao Ministério
da Saúde/ANVISA
eAutorização
de Funcionamento
da Empresa- AFE.Nocasodo licitanteserdiskìbuidor,apresentar
AFE/ANViSA
comodistribuidor.
1.381,0000 c(
5,9900
0,00
0,00
8.272,19
Total do Fomecedor:

t5;235,71

ïotal Geral:

L5.235,7L

TABAPUA,
24 de Junhode 2016.

JAMIL SERON- Prefeito Municipal
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IoÃo RIBEIRocUIMARÃES- Frocurador

-

rglsr!c#ts
- Tabapuã
- SP
AvenidaRodolfoBaldi,817- Centro- CEP15.880-000
PABX- (17)3562-9022
www.tabapua.sp.qov.br
cNPJ.45.128.816t0001-33

