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PREFEITURA MUNIGIPAL DE TABAPU

TERM0 DE coNTRATo N" 039/2016, euE ENTRE sI CELEBRAM o MuNrcÍpto nn rRgepuÃ E e
EMPRESA J. R. GUIMARÃUS TTIUO - ATIMENTOS - ME, oBIETIvANDo o FoRNECIMENTo DE
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.

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 denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por
SR IAMIT SERON, Prefeito Municipal de Tabapuã, Estado de São Paulo, titular do CPF/MF ns 54L.130.758-
91 e do RG. ns 7.293.29L-a SSP/SP, de outro, a Empresa J. R GUIMAnÃss ftLHO - ALIMENTSS - ME, com
sede na Rua Prefeito |osé Gaìhardi nq 830, fardim Nova Era, CEP:15.42A-000, Município de Guaraci, Estado
de São PauÌo, inscrita no CNPI/MF sob ns 08.161.068/0001,-64 e Inscrição Estaduá ns 327.058.856.116,
doravante denominada simplesmente CONTFTATADA, neste ato representada por IOÃO RIBEIRO
GUIMARÃES, Procurador, portador do CPF/MF na 018.719.478-55 e do R.G. ns 9.104.168-7, representante
Ìegal da empresa de acordo com o que consta do Processo n" A28/2016, relativo ao pREGÃo P-RESENCIAL
Na 05/2016, têm entre si justo e aãerrado esre insrrumànto coniraru"i qu" r" .ãg..a p"iãr cLìúuüí
seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA:- DO OBIETO
1.1. O objeto deste contrato é a aquisição de produtos de limpeza e higiene para atender as necessidades da
municipalidadg, com entrega parcelada, de acordo com as especific"ções constantes do Anexo I, do
Processo Licitatório n" 028/2aL6, na modalidade pregão presencial n aS/2ü16.

CúUSUIA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1. Para todos os efeitos de dÍreito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídur, ini*gr** este CONTRATO os
documentos do Pregão Presencial no 05/2a16 - PREFEITURA MUNICIPAL DÈ TABApuÃ constantes do
Processo ne 028/2A16, e, em especial, a Proposta e os Documentos de Habilitação do contratado.

clÁusullr TERCETRA - RECURSOS ORçAMENTÁRIOS
3;1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbâs,
constantes do orçamento ügente:

02'03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAçÃO - 04.L22.0004.2008 COSRD, E
MANUTENçÃO DA DIVISÃO ADMINIsTRATTvA - 3.3.r?0.30 MATERTAL DE coNSUMo - FrcHA 40 -
FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL.

02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃo - t2.t22.0006.2014 CooRDENAçÃo DA SE6RETARIA.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 68 - FONTE DE RECURSO 1. TESOURO MUNICIPAL

02.06 DrvrsÃo DE EDUCAÇÂO BÁSrCA
12.36 1.0006.2 0 1 5 MANUTENçÃO E DESENVoLVIMENTo Do ENstNo FUNDAMENTAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 77 - FONTE DE RECURSO 1- TESOURO MUNICIPAL
3.3.90130 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 78 - FONTE DE RECURSO 5 - TRANSFERÊNCIAS EcoNVÊNros FEDERATS / QSE.
12.365.0007.2A18 MANUTENçÃO E ATENDTMENTO EM CRECHE
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3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 115 - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL
3.3.90.30 MATERTAL DE CONSUMO - FICHA 116 _ FONTE DE RECURSO 5 _ TRANSFERÊruCNS U
colrvÊwros FEDERATs / esE.
12.365.0007.2a79 nneruurnxçÃo E DESENVoLVTMENTo DA EDUCeçÃo TNFANTTL 1rnÉ rscoml
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 130 - FONTE DE RECURSO 1- TESOURO MUNICIPAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 13]. _ FONTE DE RECURS0 5 - TRANSFERÊT.Icns E
cottvÊNros FEDERATs / esn.

02.09 DrvrsÃo or MERENDA ESCoLAR
12.306.00 1. 0.2 03 6 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 130 _ FONTE DE RECURSO 1- TESOURO MUNICIPAL

02.11 FUNDo MUNICIpAI, og seúog
1 0.3 0 1.0 0 1 2.z0 44 uaNureruçÃo DA ATENÇÃo nÁslca À seút E
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 209 . FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL

02.13 FUNDo MUNrcrpAL DAASSISTÊNcn soctAl
08.244.00L6.2A5r nneruurnNçÃo Do pRocRAMA nn rnornçÃo socrAl eÁsrcA
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 396 . FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO
02.16 DIREToRIA MUNIctpAL DE ESroRTE, LAZER n nncnneçÃo
27.873.aan.2065 nnaruurrNçÃo E DESENVoLVIMENTo DAs ATIVIDÁDEs ESpoRTIVA, RECREATIVA
E DE LAZER
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 534 - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL.

A2.T7 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
rg.g9 2.0 024.20 6z ueruureruçÃ o DAS ATIVTDAD Es c ULTUneT s
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 547 - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL.

cúusuu euARTA - vrcÊwcm Do coNTRATo
4'1. o presente contrato terá vigência de 06 fseis) meses, a partir de sua assinatura, ocorrendo seu término
em23/t2/2016 que por interesse e critério da Contratante, poderá ser prorrogado, mediante manifestação
por escrito com 30 [trinta) dias de antecedência e consentimento ã" 

"*Í"r 
as partes, devendo ser

mantidas as mesmas condições pactuadas.

CúUSULA QUINTA - PREço E C0NDIçÕESDE PAGAMENT0
5'1 - os valores unitários referentes ao fornecimento dos produtos, serão os estipulados na proposta eregisFo na Ata da Sessão do Pregão apresentada peta coNrRaTADÁ" acostada uo pro*ãìÃïn,o
Administrativo do Pregão ns 05/20L6, vencedora do[s) itemfns) nq 36,4!,48,;; ã";;""il; ' i iõ
15.235,71[Quinze Mil, Duzentos e Trinta e cinco Reais e Èãtenta À um centavos;i.'
5'2 - os preços homoÌogados são fixos e irreajustáveis, podendo, p"r" rn"n# o equilÍbrio contratual, ser
objeto revisão, de oficio ou a pedido, caso hajamotivo relevantq ti como variação iubstancial do custo deaquisição do produto, junto ao distribuidor, devidamente iustificado e demonstrádo pela Contratada.
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5.3 - Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecimento da sociedade,
não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de
Contratada.
5.4 - O reajuste será promovido levando-se em conta apenas
hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.
5.5 - O reajustamento apenas será efetuado no caso da Contratada demonstrar através de Notas Fiscais do
distribuidor o preço praticado anteriormente e o atual.
5.6 - Nos preços acima estipulados estiio inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais como:
tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das
obrigações decorrentes deste instrumento.
5'7 - Arecomposição de preços não ficará adstrita a aumento devendo, o fornecedor repassar ao município
as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.
5.7'1 'Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou requeridas pelo
município.
5.8 - O pagamento será efetuado em até 30 [trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no
Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabapuã, em duas vias, devidamente preenchidas, sem
rasuras, juntarnente com as cópias das requisições autorizadas pela CONTRATANTE.
5.9 - O CONTRATANTE não se responsâbiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a apresentação das
respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1.
5.10 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. Se da Lei ne
8.666/93.
5.11 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtucle de penalidade ou inadimplência, sem que iiso gere
direito à atualização monetária.
5.12 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Conrrahda e seu
vencimento ocorrerá 30 [trinta) dias após a data de sua apresentação váÌida.

cLÁusuLA sExrA - pRAzo E coNDrçÕEs DE F0RNECTMENTO
6'1 - Do Local / Prazo de Entrega - Os materiais serão entregues conforme solicitação dâ contratânte, nãopodendo ultrapassar as quantidades máximas estipuladas r'tõ Ane*o I do EditaÌ, exceto quando acrescido,
através de Termo Aditivo na forma da Lei, no prazo de entrega em dias consecutivor, contados a partir 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 especificado aÈaixo:
LOCAL DE ENTREGA: Diversos setores da prefeitura

. PMZO DE ENTREGA: 15 dias a contar da soliciração
6'2 - o contratado deverá aceitar alteração de enclereço para a entrega dos produtos, sem ônus para aCONTRATANTE, se esta vier a trocar de localização na regiãã em que se encontra. ,
6'3 - o produto deverá ser entregue embalado em caixa de papelão resistente e indicar na embalagem arazão sociaÌ da Contratad4 o número deste Pregão, o número-da Nota Fiscal e o número da Autorizaç?o de
Fornecimento. ;
6'4 - Paraos produtos em que é exigÍdo pela legÍslação vigente prazo de validade, o mesmo deverá constâr
na embalagem primárÍ4 não podendo ser inferior.a 12 meies a iontar da data de entrega.

marca ou de distribuidora por parte da

o saldo não consumido, e não servirá, em
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6.5 - Após â entrega, aos setores da Prefeitura Municipal de Tabapuã terá 03 [três) dias úteis para
examinar os materiais/produtos/bens entregues, exceto quando o aceite depender de laudo o.t p"r".",
técnico.
6.6 - A Contratante reserva-se o direito de a qualquer tempo, previamente ao aceite, ou durante o prazo de
garantia do produto ofertado e entregue, proceder a análise técnica e de qualidade do 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-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objetodesta licitação, em que se
verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatâdo visualmente
ou em laboratório, correndo estes custos por sua contâ.
6.8 - O aceite dos produtos pela ConFatante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de
quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou
atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratânte as facuÌdades
previstas no açtigo 18, da Lei ns 8.078/90 [código de Defesa dì consumidor).

cúsurJt sÉTrMA - oBRrcAçÕEs DA coNTRATADA
7 '7. A CONTRATADA responderá civíÌ e criminalmente por todos os danos que venh4 direta ou
indiretamente, provocat ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devenão entregar os objetos
deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação úgente.
7'2-Fica a CONTRÁTADAresponsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega dobem
objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, remúnerações,
bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securiLários e tríbutarios, ou quaisquer
outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença.
7'3' A CONTRATADA se compromete a entregar os produtos de limpeza e higiene em conformidade com as
exigências previstas no item 24 do Editâl de pregão presencial n" 0i/2016. 

-

cúusulA orrAVA - oBRrcAçÃo DAC0NTRATANTE
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 conformidade com o art' 86 da Lei ne 8.666/93, o atraso injustificado na execução dos serviços
objeto deste contrato, sujeitará a C0NTMTADA, a iuízo da Administração do 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 descontada dos créditos que a coÌtrnernlA possuir com oC0NTRATANTE, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista
no item L1.3.
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9.3 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei ne 8.666/93, pela inexecução tÕtal ou parcial do obieto que
lhe for adjudicado, o CONTMTANTE poderá aplicar à CONTMTADA, mediante publicação no Diário ORiiat
do Estado as seguìntes penalidades:
aJ advertência em simples irregularidades que não apresentam prejuízo efetivo de ordem administrativa à
contratante, exceto situações previstas em outros locais do presente edital;
b) multa de 0,2o/o [zero vírgula dois por cento) do valor do pedido representado pela Nota de
Empenho/Autorização de Compras, por dia, na hipótese de atraso injustificado da entrega do bem, sendo
aplicada em dobro nas reincidências, sem prejuízo dos descontos e indenizações. A presente muÌta será
aplicada também nos dias de atraso nas substituições de produtos que não estejam em conforrnidade com o
objeto licitado;
c) multa de 2o/o [dois por cento) sobre o valor global do contrato, peÌo descumprimento de qualquer outra
disposição do edital e seus anexos;
d) multa de Loo/o fdez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão do mesmo por culpa do
contratado, sem preiuízo da suspensão temporária dei participação em ìicitações e impedimenio de
contratar com a Prefeitura Municipal de Tabapuã, por um ano;
e) declaração de inidoneidade nas hipóteses que caracterize fraude ou outro evento criminoso diretamente
reÌacionado com a execução de contrato.
9.4 - Do ãto que aplicar a penaÌidade caberá recurso, no prazo de 05 fcinco) dias úteis, a contar da ciência
da Íntimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, dentro do mesmo prazo;
9.5 - Se a CONTRATADA não recolher ao CONTMTANTE o valor da multa qlìe porventura lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será esta encáminhada para inscrìção na
Dívida Ativa.
9.6 - Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação das multas previstas nos itens
desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas Fiscais emitidas pela CONT|ìATADA até a daú
da aplicação da respectiva penalidade.
9.7 - O prazo de apresentação de recurso referente à apÌicação das penalidades será de 0S (cinco) dias úteis,
contados da intimação do ato.
9.8 - As multas de que trata o presente subitem não tem caráter compensatório, porém moratório e seu
pagamento não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato
punível venha a acarretar à Contratante ou a terceiros, não impedindo, ãm qualquár caso, que esta opte
pela rescisão contratual
9.9. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITUM MUNICIPAL DE TABApuÃ, peÌos prazos
abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, quando:
aJ deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: impedimento de cqntratar com a
Administração por 03 [três) anos;
b) apresentar documentação_falsa exigida para.o certame, fraucÌar na execução do objeto, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a Administração poi 05 [cincoJanos;
9.10' A aplicação da penalidade capituÌada no item anterior não impossibilitará a incidência das demais
cominações legais contempladas na Lei ne.8.666, de n/A6/I993, publicada no DOU de Z2/ü6/1,.9tt ;preüstas neste Edital 4
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cúusurn DÉcIMA . REscIsÃo coNTRATUAL
7ü.L. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos TT aBA da
Lei n.a 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudiciaÌ e sem prejuíio do disposto
nos artigos 86 a BB da mesma Lei.
Parágrafo único - 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, Comarca de Catanduva, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contfato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 [três) vias de igual teor e
forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhàs abaixo assinadas, para
que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu t"rumo nu
Imprensa Oficial.

Tabapuã, 24 de junho de 2016.

tXn/+r/t @
Í tí curunRÃEs rrrHo - ALTMENTos - ME

CONTRATADA
IOÃO RIBEIR0 GuIMARÃES - procurador

Testemun

1e
Nome: AD A
CPF. 07 .9BB-

Nome: WI
cPF.029.1

ATI MAURO

PRADO

CONTRATANTE

IAMIL SERON - Prefei
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TERrvro DE CrÊNcrAE DE NOTTFTCAçÃO ESTADO DE SÂO PAULO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ

CONTRATADA: f. R. GUTMARÃES FITHO - ATIMENTOS - ME

CONTRATO N" IDE ORIGEMJ: A39|ZAM

Objeto: Âquisição de produtos de limpeza e higiene para atender as necessidades da municjpalidade, com
entrega parcelada.

Na quatidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes d.o
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento,
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitaçâo proceisual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mãis qu" .o.rb*r.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo
9.0 dl Lei Complementar Estadual n" 709, de 14 de janeiro cle 1993, precedidos de mensagJm
eletrônica aos interessados.

LOCALe DATA: Tabapuã,24dejunho de 2016.

RAïA ATIMENTOS - ME
Nome e cargo: |OÃO RIBEIRO GUIMARÃES - procurador
' 

E-mailinstitucional:lqpg'gima@hatmail.com
E-mail pessoal: íâ_oguima @ Lrotm.ail.com

tgl(rA r{ïÉih/t u N I cíp to D E TABA puÃ
rgo:  JAMIL SERON -  PREFETïO MUNtCtpAL

institucional:@
E-maíl pessoal : iq 1000S_€_Lon @hotlna il.com
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Fornecedor: 6401

ftem Cd. Produto
Marca

36 40.02327

Triex

41 40.02391

Triex

4B 40.00082

í-l

Brilhante

Folha no

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPU
Anexo Referente a Licitação - pregão presencial - S/ZOL1

J. R. GUIMARÃES FILHO ALIMENTOS - ME

Descrição
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Imposto Valor Líquido

MULTIUSO - Limpador instantâneo. Limpador multiuso para limpeza pesada, ideal para limpeza de grandes superficies
(laváveìs) como pisos e azulejos de cozinhas e banheÌros. Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da
t$9{Al!YÌsA e Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE. No caso do lìcitante ser distribuidor, apresentar
AFE/ANVISA como distribuidor. Caixa com 24 unidades de 500 ml.

1620000 c( 29,76AA 0,00 0,00 4.969,92
Pano ecológico de chão com costuras duplas de fìos de poliéster; B5o/o algodã0. Absorvente e eficaz para vários usos,
medindo 42 x 90 cm.

356,0000 Pç 5,6000 0,00 0,00 1.993,60
SABÃO ALVEIANTE EM Pó. Composto de Alquil Benzeno, SulÍonato, ïripolifosfato, silicatoe carbonato de sódio,
Carboxilmetilcelulose Sódica; Eliminador Bactericida de Germeg Fungos e Vírus; Com Pigmento Azul 4,4,bis(Zsulfoestiril
Bifenil Dissodico) acido 4,4'diameno Estilbeno 2,2' Dissulfonico; Na Cor AzuÌ, polimeros Àcrílicq enzimat perfume e Água;
Rotulo Com N' do Lote, Formula, Data de Fabricação e Validade mínÍmo 06 meses; Acondicíonado Em caixa de papeËã
contendo 1 Quilo. Apresentar Regístro do produtojunto ao Ministério da Saúde/ANVISA eAutorização de Funcionamento
da Empresa - AFE. No caso do licitante ser diskìbuidor, apresentar AFE/ANViSA como distribuidor.

1.381,0000 c( 0,00 8.272,19

t5;235,71

L5.235,7L

TABAPUA, 24 de Junho de 2016.
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J. R. GUTMARÃES FIIHO - AL'MENTOS _ r\4e

CONTRATADA

IoÃo RIBEIRo cUIMARÃES - Frocurador

5,9900 0,00

Total do Fomecedor:

ïotal Geral:

JAMIL SERON - Prefeito Municipal

Avenida Rodolfo Baldi, 817 - Centro - CEP 15.880-000 - Tabapuã - SP
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