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TERMO DE coNTRATo Nº 31 IIIZGZLOUNTRATAÇÃO DE PEssoAs JURÍDICAS PARA AQUISIÇÃO (coa
INSTALAÇÃO) DE PERSIANAS VERTICALS EM PVC TIPO CONTRACT, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES D A PREFEITURA D E CAERU. ESTADO D A BAHIA.
CONTRATO Q U E CELEBRAM ENTRE SI
O
MUNICIPIO DE CAIRU - BA E A EMPRESA P E R ?

ART COMERCIO E SERVIÇOS DE PERSIANAS
E I R E L I - M E N A F O R M A ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CAIRU. Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
14235307/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado neste ato pelo Secretário de
Administração, senhor Angelo César Santiago Fanning, brasileiro. casado, com endereço residencial na Pra?
da Bandeira, sin, Cajazeiras. nesta dclade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 4513204300, portador da cédula de
identidade nº 609313320, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, irtscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 943.050.525-91, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a

.

,

empresa PERS' NTT COMERCIO E SERVIÇOS DE PERSIANAS EIRELI - ERE. CNPJ: 04.191.434JOG01—77,

pessoajurídi de direito privado, com sede na Rua Argemiro Isidoro Franco, nº 56 Centro, Valença, Bahia, CEP:

45400-000, representado na forma dos seus EslatutoslRegimenIo/Contrato Social, pelo Senhor Antônio Sérgio

Pereira. portador da cédula de identidade nº 1.993.5602.695.184—364 expedida pela Secretaria da Segurança
Pithiim fin Fstadn da Bahia, "inscrita nn Cadastro de Pessoas Físicas tenh n nº CPF nº 547_RQ1,555-2í)_.

e domiciliado na Rua Argemiro “rsidorio Franco. nª 56, Fundo, Centro, Valença -BA, CEP: 45400-000, doravante
denominada apenas CONTRATADA, resumem de comum acordo celebrar o presente contrato mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas, que se regerá pela Lei Federal nª 81566193:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO —Aquisição (com instalação) de persianas verticais em PVC tipo
CONTRACT, para atender as necessidades da Prefeitura de Cairu, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO PRIMEIRO —A contratada Iicará obrigada a aceitar nas mesmas condições oonlramais,

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e zinco por cento) do cxbjeto contratual. conforme Art. 65 da Lei
Federal n “ 8566193.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre o s contratantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a suboontratação parcial do objeto, a associação da contratada mm

_

outrem, a cessão ou transferência. total ou parcial do contrato. bem como a fusão, cisão ou incorporação da

-

contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

.

PARÁGRAFO QUARTO -WncuIa-se ao presente TERMO DE CONTRATO aintegra do PROCESSO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO, N' 157I2DZ1. datado de 0611212021, fundamentado no Art. 24. Inciso EI, da Leí

Federal nº 8566/93 e alterações. originário do Processo Administrativo nª 519l202í, datado de 03/12/2021, que
também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito. inclusive toda e
quaisquer correspondências trocada entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM nos RECURSOS - As despesas para o
custeio da execução do fornecimento contratadas com base na presente lidtação, no que coube, serão
agendas-:*. mom dos rcwmss orçamentária:-,,
d:: somam consignados ns à m c r f t e manídrgz!
vigente da Prefeitura Municipal de Caim, através de dotações definidas abaixo:
UNIDADE
GESTORA

|

netos

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO

|

099019942

2.037

|

ELEMENTO DE DESPESA l
NATUREZA DA DESPESA

|

.|

. . . .

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E coNDrçõEs DE PAGAMENTO - o valor total deste contrato é de R$
16.510,00 (dezesseis mil quinhentos e dez reais).

PARÁGÉAFO PRIMEIRO - Os preços são lixos e irreajustáveis.
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outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
irlstmmento.

PARÁGRAFO TERCEIRO —Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta

corrente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fauna e depois
de atestado pelo Contratante o fornecimento do objeto licitadc de acordo com a descrição da Ordem de
Fornecimento, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.

PARAGRAFO QUARTO - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Curaçao, ficando
estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou emanação
d o valor contratual.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer

sutra Stato vinculada ao Canecão, afundo desta lãdtaâc, apresenta:: por estabelecimento ae..-zado c:; tcrcãms,
salvo quando a 098550 tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, previamente autorizada, por
escrito, e os titulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.

.

PARÁGRAFO
sExTo - Não será pemtilida previsão de sinal, ou qualquer aims forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassiúcada, de imediato, a proponente que assim o
izer.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As faturas tar-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recothimento
dos impostos relacionados com a prestação do serviço e tomecimento, no mês anterior à realização dos serviços
e fornecimentos.

CLÁUSULA QUARTA - VIGENCIA Do CONTRATO - o prazo de vigência do presente contrato é até 31 de

dezembro de 2021, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do
art. 3 7 d a L e i 3 5 3 5 3 3 .

CUÃUSULA QUENTA —FORMA DE FORNECIMENTO (DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA)

a) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso Il do art. 73 da Lei Federal 8,6661533, sendo
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou
entidade contratante, considerar-sea deãnilivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, servo justirítivm escrita fundamentada.

b)

O objeto deverá ser executado de forma parcelada na sede do Município de Cairu/BA, em horário

comercial (das 08 às 12h e das 13:00 às 16:00h, de segunda-feira à sexta feira), exceto feriados, de acordo corn
as solicitações descritas na Ordem de Servico emitida pela Secretaria, com início da execução em até 10 (dez)

.

'

dias

c) AAdministração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as

espeoitimções do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA —DA FISCALIZAÇÃO

a) competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art, 67 da
Lei Federal 8566/93, Iioando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da õscalização do Contratante
não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

b)

A tiscatização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não exduindo nem reduzindo a

mponsabílêdade da contatada.

f

c) Agestão do presente temia de contrato será realizada pelo respectivo Secretário que responde peh
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Fica designado oServidor. Luiz Alberto dos Santos Júnior, Assessor Térmico da Secretaria Municipal de Governo .“ —)", *,)“

do Municipio de Cairu/BA, como responsavel pelo acompanhamento da execução do contrato em questão, nos “MDI "

termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 3.666.193 esuas alterações.
|*|/,
d) As exigências e a atuação da õscallzação pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a /
resputlsabiiidade única, iniegrai eextíusiva lia unliraiada no que BONDE!ne àexetmçãu tiu Objeto unlilaiatiu.
&
CLÁUSULA SÉTIMA - REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - Ovalor do contrato não terá reajuste .

-'

vigência inferior ao tempo minimo para aplicação de tais instrumentos.

PARAGRAFO ÚNICO - A revisão de preços, nos termos do ant. 65, ll, d - Lei Federal 8566/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tomou insuãciente, instruído com a
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dowmentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando oolimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO - 0 presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma
d o Inciso l d o art. 6 5 d a L e i Federal nº. 8.666l93.

CLÁUSULA NONA —OBREGAÇÓES DA CONTRATADA —A contratada obrigar-se-á:
a) Zelar pela boa quaúdade dos produtos, prazo de entrega e horário;

b) Entregar os produtos de acordo com espedlicaçâo dos produtos em planilha no edital, sujeito a aplicação de
multa;

c) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anonnai que ocorrer na execução
do objeto contratado que possa interlerir no bom andamento dos serviços;

d) Ressarcir a Administração ,o equivalente a todos os danos decorrentes da não entrega dos
exceto
quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;

,

.

e) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura Municipal de Caim ou a terceiros

em
razão de ação ou omissão, dolosa ou mlposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominaoões contratuais ou legais a que estiver sujeita;
f) Amar por sua própria e exclusiva conta quaisquer indenizações por danos elou prejuízos por ela ou seus

gwepnstns causadas à CONTRATANTF nu a terra:-tiros, em decorrência da extenção dn curtiram; reservando-se à
CONTRATANTE o direito de descontar o de quaisquer créditos da CONTRATADA, a importância necessária ao
ressarcimento de tais danos elou prejuizos.

g) Designar de sua estrutura administrativa um preposto responsável pela mrfeita exewção do contrato, bem
como para zelar pela execução e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas
a s falhas detectadas;

h) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução
consista e eãdexsze dos serviços Goiais deste contato;

i) Se responsabilizar pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdendários,
securiiários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;

j) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade da exeaxção, providenciando sua imediata correção,
sem ônus para o CONTRATANTE;

k) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualitioação exigidas na licitação.
|) A contratada devera obedecer as normas previstas peia ANP e demais legislaçao aplicavel.
CLÁUSULA DÉCEMA - OBRJGAÇÓES DA CONTRATANTE - Além das obrigações já previstas no presente contrato,
a Contratante obrigar-se á:

.

a)b) Fornecer
ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;
Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento e tiscatização da sua execução, sob os aspectos
quasitilalâvos e quaiãtativtss, alterando en; registro ryrôprio as fail-.as detectadas e comunicando à Cart.-atada as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
c) l-"iscalizar a execuçâo do contrato e at%tar a Nota Fiscal;

d) Efetuar pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabeleddas no izonirato;
e) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato;
f) Publir o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Onda! até o 5“ (quinto) dia útil do

mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida

assinatura, conforme art.61, 51º da Lei 8,6661193.
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licitante
ou ocontratado
às administrativo:
seguintes sanções prevista na Lei nº 10520/02, Lei nª 8566/93, garantida aprévia e «"t,;.“!
ampla defesa
em processo
a) advertência;
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h) “declaração de inidoneidade para participar de licitação eimpedimento de contratar com este Municipio por f
prazo de até 05(cinco) anos;

c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao día, até otrigésimo dia de atraso, sobre ovalor da parte do ob] A:
não entregue;
d) limita de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto

entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO - As multas previstas nesta cláusula não têm r á t e r compensatória e o seu

pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

PARAGRAFO TERCEIRO —Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pandemias do

CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE Durante esse período não incidirá atualização monetária;
PARAGRAFO QUARTO —A Contratante poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para
compensação das multas aplicadas.

PARAGRAFO QUENTE —— A Cartomante poderá revogar ou anular esta tiátaáo, sem que, d asoava pam a
licitantes qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação.

o

CLÁUSULA
-DA RESCISÃO
-os casos
de resci
são contratual deverão ser formalmente
motivados nosDÉCIMA
autos doSEGUNDA
processo, assegurado
o contraditório
e a ampla
defesa;
PARAGRAFO PRIMEIRO - A inexecução, total ou parcial, deste cxmtrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqúéncias contratuais previstas nas Leis nª. 8666515 e iõfzêõiõi,

PARAGRAFO SEGUNDO - O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8566/93.

PARAGRAFO TERCEIRO —Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos l a XI do art. 78 da Lei 8.666I93,
não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.

PARAGRAFO QUARTO —A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração, nos casos enumerados nos incisos Il e III do artigo 79 da Lei Federal nº 8156683:
PARAGRAFO QUINTO - A rescisão administrativa ou amigávrá deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DIsPosIçõEs FINAIS - o presente ajuste vincula-se ao instrumento

convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos de
acordo com a legislação aplicável à espécie.

.

PARAGRAFO
PRIMEIRO - o CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as cortdições de habilitação e quaIiEção exigidas no

Edital.

x

PARAGRAFO
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os principios
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dos contratoseas disposições do Direito Privado.
,iv“;), .prt“
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PARAGRAFO
QUARTO -oCONTRATADO responderá por todos os danos eprejuizos detmnentes de (j' '
paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força |
maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao

CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta eoito) horas da ocorrência, ou ordern expressa eescrita do '
CONTRATANTE.

v

PARAGRAFO QUINTO - Após o 10ª (décimo) dia de paralisação do fomecimento do objeto contratado, -

CONTRATANTE,poderá optarporumadasseguintesaltemativas:

a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO
pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;

h) exigir a etreulçftn do (“monto, sem prejuívms da mrhrança de rrurlta mrrpspnndente an gerindo total de atraso, _
itado o disposto na legislação em vigor.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA —COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas pela Comralada serão
cobradas através de processo de execuçâo. constituindo este Contato. titulo executivo extraiudicizn. mssaivada a
cobrança direta. mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA —FORO

As partes elegem o Fom da Comarca de Valença - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outra, por mais
privãegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual leur e forma, os
representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente mm as testemunhas. abaixo e a tudo
presentes, para que se produzam os efeitos legais.

.

Cairu —
BA, 06 de dezembro'de 2021
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RESUMO TERMO DE CONTRATO Nº 310/2021

*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 519/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
157/2021, TERMO DE CONTRATO Nº 310/2021.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de

direito público interno,

inscrito no CNPJ sob o n.º 14.235.907/0001-44.

CONTRATADA: PERsª ART COMERCIO E SERVIÇOS DE PERSIANAS EIRELI -

ME, CNPJ: 04.191.434/0001-77, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua

Argemiro Isidoro Franco, nº 56 Centro, Valença, Bahia, CEP: 45.400-000,
representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Senhor
Antônio Sérgio Pereira, portador da cédula de identidade nº 02.695.184-36 expedida
pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº CPF nº 542.691.565-20, residente e domiciliado na Rua

Argemiro Isidoro Franco, nº 56, Fundo, Centro, Valença -BA, CEP: 45.400-000.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - contratação de pessoas jurídicas para

o

aquisição (com instalação) de persianas verticais em PVC tipo CONTRACT, para

atender as necessidades da Prefeitura de Cairu, Estado da Bahia. CLAUSULA

SEGUNDA - DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS RECURSOS - As
despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, contratadas com base na
presente licitação, no que couber, serão custeadas, com recursos tinanoeiros,
constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das
seuintes dota ões or amentárias:
ELEMENTO D E

UNIDADE

FONTE

GESTORA

Pªgáãgºâargêºª
TRABALHO

DESPESA I

NATUREZA
DA
DESPESA

CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO - O valor total

deste contrato é de R$ 16.510,00 (dezesseis mil quinhentos e dez reais).

CLAUSULA QUARTA — VIGÉNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do

&—

“

presente contrato é até 31 de dezembro de 2021, a partir da sua assinatura, podendo
ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei 8066/93.

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu - Bahia, 06/12/2021. SIGNATARIOS:

CONTRATANTE: Angelo César Santiago Fahning —CPF nº 943060525-91.

CONTRATADA: Antônio Sérgio Pereira - CPF nº 542691565-20. TESTEMUNHAS:

Jeane Conceição da Silva - CPF nª 052.085.685-60 e Jaqueline Passos Santos - CPF
n º 114.352.267-20.
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RESUMO TERMO DE CONTRATO Nº 310/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 519/2021 —DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
157/2021, TERMO DE CONTRATO Nº 310/2021.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de

direito

público

interno,

inscrito

no

CNPJ

sob

o n.º

14.235.907/0001-44.

CONTRATADA: PERS” ART COMERCIO E SERVIÇOS DE PERSIANAS EIRELI -

ME, CNPJ: 04.191.434/0001-77, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua

.

Argemiro
Isidoro Franco, nº 56 Centro, Valença, Bahia, CEP: 45.400-000,
representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Senhor
Antônio Sérgio Pereira, portador da cédula de identidade nº 02.695.184-36 expedida
pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº CPF nº 542.691.565-20, residente e domiciliado na Rua

Argemiro Isidoro Franco, nº 56, Fundo, Centro, Valença -BA, CEP: 45.400-000.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO — contratação de pessoas jurídicas para

aquisição (com instalação) de persianas verticais em PVC tipo CONTRACT, para
atender as necessidades da Prefeitura de Cairu, Estado da Bahia. CLAUSULA

SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS RECURSOS - As
despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, contratadas com base na
presente licitação, no que couber, serão custeadas, com recursos financeiros,
constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das
seuintes dota ões or amentárias:

UNIDADE
.

GESTORA

FONTE

PROJETO ATIVIDADE

Efêªsíªªãfª

TRABALHO

NATUREZA DA

PROGRAMA DE

DESPESA

CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO - O valor total

deste contrato é de R$ 16.510,00 (dezesseis mil quinhentos e dez reais).

CLAUSULA QUARTA - VIGÉNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do

presente contrato é até 31 de dezembro de 2021, a partir da sua assinatura, podendo
ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei 81566/93.

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu —Bahia, 06/12/2021. SIGNATARIOS:

CONTRATANTE: Angelo César Santiago Fahning — CPF nº 943.060.525-91.
CONTRATADA: Antônio Sérgio Pereira - CPF nº 542.691.565—20. TESTEMUNHAS:
Jeane Conceição da Silva - CPF nº 052.085.685-60 e Jaqueline Passos Santos - CPF
n º 114.352.267-20.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SRRCHPKSLROEZMSAQZKTOA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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