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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATA DE REG|STRo DE PREÇOS FMS No 005/2020

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2020, de um lado de um lado o FUN00 MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CHÃ GRANDE, pessoa juridica de direito público intemo, com sede e Foro da Comarca de Chá
Grande, Estado de Pemambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, '145 - Centro - Chã Grande - PE,

inscnto no C.N.P.J./MF sob o no 08.625.í 67/0001-50, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretáno de
Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, BrasileiÍo, Casado, Comercrante, nomeado por meio da Portaria No 285/2017

datada em 0110812017 , portador da Carteira de ldentidade N0 1 .826.812/SSP/PE, CPF n0 353.431.684-34, no uso
de suas atÍibuições legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE
PREçoS, realizado por mêio do PREGÃO ELETRÔNrcO No 0í{2020, e de outro lado, a Empresa adjudicatária
nos itens abaixo, Homologada en 0N1112020, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e
avençado a presente Ata que, quando publicada, teÉ eíeito de compromisso de fomecimênto, nos termos do
Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. '15 da Lei no 8.666/93, observada as condições
estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 - 00 FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, íica registrado nêste Fundo Municipal de Saúde de
Châ Grande - PE, observada a ordem de classiíicação, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado,
objetivando o compromisso de fomecimento, nas condições estabelecidas no ato convocalório.

1.1 - Fornecedor - llem

wlLSoN coMÉRclo E sERvlÇos EIRELI ME, CNPJ No 22.265.37í/000í-38, com sede à Avenida Vinre e Sete
de Setembro, n0 490 - Vl Ebenezer Gueiros - Saramândaia - lgarassu - PE, CEP: 53.620-615, Fone: (81)

3545.7911, representada por seu Representante Lêgal, Sr. Wilson Monteiro Prates Neto, brasrleiro, solteiro,
empresário, residente e domiciliado em Paulista - PE, CNH N" 03796181225 DETRAN/PE, CPF/MF N"
057.672 434-33.
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ii,. alía c,oro a 1 4olo com 05 Kg 18

macÉnte úe Rou s aiía 30Á com 020t
i8
09

ventaleÍn
c€s êÍn

trco loÍedo 1 20Í!ÍT

leno de alla densidade PEAD

04

hêm Unkr. QuaÍÍ.

01 LÚo
em I. em

Munatco lquEo composto de hd * h20 ncolor
mde 01 lü0.
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Balde com 05 Unidade 45 2 1.125.

saniláÍia lmsco de 1 000 ml soluçáo aquosa
atrvo de cloro mríríno de 2oÁ com validade para

eses. Carxa com 12 lrascos de 1.000 ml. Embalag

rotulo de validade e

Caixa 210 Clonto 10 2.100,

em Gel 70olo- Alcool em gel para desiníecçáo
anübactenana O produto deverá apÍesenhr ófu

Eando dab de validade. dados do Íabncânte
pio aüvo e composiçáo do p,odulo e conleudo

l. Embalaqem indryidual em plástrco resislente (que n

uíe no emprlhamento e de âcoíúo com ABNÍ
13330 05/1995), Õe malenal Ílexrvel e resistenle. í

Carxa 30

/NBB
rasc{

500 ml Caira d12 undades

Valença 25 750

Valença 30.0q 5.400,0c

Unidade Vaiençá 55,0q 990,0c

12.0d 216.00Unidade I 18 Vaienç3

Unrdade 50 8DE 4.7q 282.Íy)

Jndade 90 lcasa 1 2,0q,,------T!8O00
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N

resisténoa a impacto, parcdes e fundo reíorçados. C
pÍoduto deve teÍ registro do lnmêtío, na coí azul

capaodade para 15 lifos.

10
Balde - de plásüco, com capacidade de aO litos, coÍr
lampa

Unidade 90 lcâsa 25.00 2.250.0C

11
Balde plástico cJ âlça de Ínetâl com capacirade paÍa 15

liÍos. Unrdade 24 lcasa 7,m 1ô8,00

12

Cetr Liquda paía piso DrinclpD atvo solvenb de
petrôleo, composiÇáo básica silicúne. paraÍina, íoínol
coranle, consêruanle perfume e outras substâncias
quimicas peÍmiüdas, teor não voláieis minimo 3,5% na

c€tegoíia prcnto uso, acondicionado em Írasco plastico

c€üa com 04 bombonas conteído 5 htíc cada. Produl€

mm RegislÍo no MinistéÍio da Saúde.

Caixa 36 Valença 50.00 1.800,00

13 Cloro liquido bombona com 5lifos Unrdade 60 Valneça 5.m 300,0c

14

ColheÍ pláíica desaaÍlável coníeccionadá em plástico

resblênte na coÍ bíânca ou translúcrda medhdo 15 a 16

cÍn de comprimento. O produto deve ser isento de

matenais esúanhos radadurâs derorma@s. rebarbas

ou aíestas. Embaladas hbieflicamente em saco plástico e

Íeembaladas em carxa de papelão Acondicionado
conÍoÍme a praxe do fabdcanle de lonna a gaGntir a

higi€ne e inbgndade dc produto até s€u uso. A

eíÍúalag€m devêrâ conts êrlemaínente os dados de

rde ilicação, procedência e quantldade. Pacote coín 50
üniiâdes.

Pacote 360 Cnslal 2,00 720 00

15

dêscanável coníeccionado com resina lermoplásü€
branca ou translúcrda com capaodade de 50 ml, Ínedindo

aprcximadamente 5,0 cín de diâÍnefo na boc€, 3,0 qn d€

diâmetro no íundo e 4 0 cm de altura. Os copos devem ser
hoínogêneos isentos de mabíiais estranhos, bolhas,

rachaduras, íúros. deÍormaÉes, bodas afiadas o!
rcbâóâs, nâo devem apÍesenlar sujidades intema o!
extemaínente. Acondicionado coníoíme píaxe do

tabícanE, em embahgem pláslica na caixa com 50 tras
com 100 unidades cada, de foma a garantir a higiene €

ntegÍüade do píoduto ate seu uso. A embâlagêín de!"É
mnler exlemaÍnente os dados de identifcaÉo,

Focedêocia e quantidade. DeveÉ atender as cond@
qerdisda NBR'14865 e NBR 13230 da Â8NT

Caixa 18 deal 50,00 900 0c

16

descaÉâvel coníeccomdo com íesina leínoplástjca
branc€ ou translúcrda com capacidade minima de 1 80 ml e

mâxima de 200 ml, Ínedindo apÍoxirnadamente 7 cm de

diámetÍo na bocá, 4,5 cm de diámetÍo no Íundo e I cm de

altura. Os copos devem ser homogêneos isenbs de

maleaiais êsirdnhos, bolhas, rcdEduras, ruíos,

defoÍmaÉ€s. boÍdas afradas ou rebaÍbas, náo devefil
aprcsenbí sujdades intema ou extemamenb.
Acoídiionado c4ntoíÍne pÍaxe do Íabdcanle eín

embalagem plasüca na caixa com 25 lras com 100

unrdades cada, de Íoma a gaíantí a hilene e integÍidad€
do poduto até seu uso. A embaEqem deverá conbi
extemaÍnente os dados de k eotifcaÉo. procedênch €

quanüdade. Deverà atender as condiFes gerais da NBR

14865 e NBR 13230 da ABNT.

Caüa 90 deal 53.00 4.770 0a

17

DesinÍetante de eucálipto, câira com 12 unidades,

embalagem 02 litros. contendo dados de mÍoÍna@es
sobre o píoduto e validâde Produto regisfado no MS

Caixa 153 Valença 20 00 3.060 0c

18

Desinêtanle em pinho coín áÉo bacteüda e germbdâ,
ótulo com as exiJênchs do ministêdo da saúde, frasco

com 02 lifos, caixa com 12 unidades, €mbahoem coín

dad6 de klent'frcaÉo, validade e pÍocedéncia e Íeo§fo
no Manrstério da Saúde

Caira 153 Valenç€ 28 00 4.2U 0A

19 Desinfelrnie para piso concentEdo 5 Likos (.inrdade 48 ValenÇa 5,00 240 0c

2A

Desodonzadoí ambienlal - aerossol, na íÉgrância de
lavanda suave, alcool elílico, nilrilo de sodo e agua. eín

hasco de aluminio com 400 ml em caixa mm 12 undades
PÍoduto d re§lsÍo no l\4mistério da Saúde.

Câxa 270 Ultra 65 00 17.550,m

21
Detergenle lrqudo pnnopio atjvo linear aiquilbenzeno,
sulíonato de sodo. composiÉo hásrc€ tensa aliva:

Câixa 126 Guarani 25 00 3.150,00

I
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aniônicos, não iônEos, coadiuvane preseÍvanbs,
sêquestránte, espessanle. ÍÍagrâncras e oufas
subshncias quimirs perÍnúdas leor de ativos minirno de
8,0%, ph=6,0-9,0, solução 1olo p/p. composiqãc aíomatjca
neutrê, acondiciooado em lrasco plástrco, contendo 500
ml. (ResoluÉo MS 1tr8), (Porlaria 874,€8) Caira d24
Lrnrdades

22

Embalagem lipo queôtinha Ermicá, material isopor
caBcleíisücas adicionais com lâmpa N" 8. EmbalageÍr
com 100 unklades

270 Cnstal 35.00 9 450,00

23
Escovão pláslico para limpeza em geÍal, oval. ceÍdas €

sr.rpoíle plástico medindo apíorimadamente 12x6x4cm.
unidade 45 Pemamb!c€na 2.04 90,0c

24

Êsponlâ pâra limpeza ' iipo dupla bce. não Íisca, Ínedindc

no minimo de 110f8x28 mm, com formato Íelanguhr
espuma dê poliuretano base @liésler, fibra sin€tica
íesina sintétic€ e abrasiva na cor azul Caüa com 60
unrdades.

Ca xa 90 Scoth 17,00 1.530,00

25 Flanela - 1 00o/" algodâo. medindo 33x53cm na cor laranF Unidade 270 Super 1,50 405,0c

26

Fosloío, co0íeccronado em madeira de pdmerra qualrdade

acabamênto pedeito, com ponta abíasiva medindc

apoxmadamente ô cm de comprimento tolal
Acondlcionado em cairas Íesistentes @ntendc
apDrmadamenle 40 palitos. reembalados em Íaído con
20 maF6, de foíma a garanlrr a integndade do pÍodutc até
seu uso A embalagem deveÍá conler extemamente os

dados dê kjent'frc€çao, procedênqa e quantiJade

FaÍdo 36 Paíanê 20,00 720,U

27

Guadanapo de papel medindo 23 x 22 cm, íolhas simples
liso, na cor bEnca, superior a 70ol0, mâ(imo de 15 mÍúrÍf
Pacob com 48 undades

Pâcolê 36 Diamante 080 28 8C

28

lnseticida aercssol - iÍEÍedientes aüv6 d-ahfina 0,135%,
d-tetrametíina 0,10%, perÍnetÍina 0,10%. Composigãc
ngrcdientes ativos. veiqrlo, pÍopelentês, adiüvoG e

antoÍdantes. uso de àJúa coÍro solvente, com trava d€
segurança. C.ontendo 300 mu232g em caira com 12

unilades. O prcduto deve não contsr clorofluorc€íbono e

sea eficaz @íhai moscas, nrosquilG e baratas.

Caixa 270 llltra 50 00 13.500.0{

29

Kit de Limpeza Proissonal: Caío Funcional ÂíÍÉÍica;
BaUe ooblô 30 litros - 2 4uas; Novo Cabo Telescópic!
1,40 m; Haste Ameocêna Reil Loop com cinta 3209; Plac€
Simlizadora Piso À4olhado Pá Popt Cooiunb [rop Pó 60
cm.

Unidade Belanin 300.00 4 800,00

30

Lã de Aço - composto de aço caÍbonc acondlcionado eÍn
sêco plástjco, embalado em paclte de 60 g contendo 08
Lrnrdadês em ÍaÍdo com 1 4 pecotes

Fardo 45 Assolan 14,0C 630,m

31
Limpa vrdos tubos de 500 ml a@ndioonados em caixâs

rom 12 unidades dê papeláo devrdamente identiÍicadas.
Caixa 54 Valença 20,0c 1.080,00

32

Limpador multiuso. composiÉo: lioeaí aquil beflzeno
sulfonato de sodio, tensoativo náo iônlco, alcalinizante,
sequestrante, solubilizanE, éter glicóiico, alcool, períuÍE e
á!lua, em tubos de 500 ml em caixa com 12 undades.

Cat\a 108 Valençá 18,0C 1.944,00

Lüeira pláírca 30 lifos c/pedal (cJaro inlemo para

acomodar o sa@ de lrxo).
lJnrdade 45 c€sa 33 0C 1 485 00

34
Lixeira plástha 50 liros dpedal (daío inlemo para

acomodar o saco de liro).
Unrdade 90 cSsa 60 0c 5 400,00

Pá de lrxo pláslica - de polipÍopileno, dimensão
(285compr21 5la0r87alt.)mm.

Unidade 124 Pemambucana 1,50 180,00

3ô
Palito para higienê bucal em ÍÍEdera em Íoínato roliço

com 06 cm, íârdo com 25 ciixinhas com 100 undades
Fardo 18 PaÊná 7,m 126.00

37
Pano de dlão para limpeza - rnedindo 67x39cín, alvejâdo,
alqodã0.

Unidade 648 Supper 1.80 1.166,40

3B
Pano de copa e cozinha, de algodão lso (para prato)

medindo43 x 67 crn, na coÍ branc€, 100"/" ahodão.
Unidade 432 Supper 1,00 432,00

Papelalumjnb em rob Ínedindo 30 cm de larlura e 1m n
de compnmenlo, embalado em caixa de papelão, sêír
Íu.os ou sinâis de oxidação. Acondicionado coníorme r
prare do Íabncanle de Íorma a garantir a hEene Ê

integÍilade dc prcduh alé seu uso A embalagem deveÍÉ

@nter eratamente os dados de idenlíicaÉo prccedencia
e quanlidade. Carxa com 25 Íolos.

Caixa 24 BDE 75 00 1 800 00

ill

0nu3

Caira
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40
Papel filÍne, maleÍial PVC. compnÍnento 15M, laÍguÍa 28

cm, Rolo, Mateúl Polipropileno.
Rolo 270 8DE 50c 1.350,00

41

Papel higiênico comum-folha simpl€s, gofrado, sem
picote, na cor nalural, medindo 40mx10çm, .omposto de
nbras naturais e aparas de papel, fardo com 16 pacotes

contendo 4 olos cada pacole

Fado 360 Lipp 30,0c 10.800 00

42

Papel higênico de boa qualidade - folha dupla, gofrado,
picohdo, na cor branc€, Íiedindo 40mx10cm. perfirírEdo,

5em relevo, @mposlo de íibras ceiulosicas/ nafurars,

exceto apaÍas de papel, lubele medindo 40mr10cm,
embalagem com boa visibilidade do píodúto íâÍdo com 16

pacotes conteMo 4 rolos cada pacote.

Fardo Darna 60,0c 5.400,00

43
Papel Toalha rclo de 22 cÍn, fardo com 24 mlos medindo
14 cm x 22 cín cada foha duph photada e gofrada. 1m%
relulosê.

Fado 288 BÍâsilerro 60,0( 17.280.m

44

aíilha (Pedra) Sanitana ' com apÍoximadamente 35 g,

lom suporte plàstico, em c€ixa individual, com arornas

JiveÍsos. Com rcgisfo ou noliricação do Ministéíio da

Saúde, valk ade, iíúicação de uso e dala de íabricação
estampada no Etrlo do pÍoduto.

Llnidâde 1 t2B Valênça 1.2C 2.073,60

45

Polidor de aluminio - composto poÍ tensoativo amoni@,
acidülante, tensoalivo não iónico principio ativo ácido

§ulfônico, acondicionado em Íasco plastico c1200 ml.

Caira cl12 unidades.

Calxa 162 Valençá 13,0C 2.106,00

46 PrendedoÍ de roupa pacole com 12 unidades Pacote 90 Paranà 1.0c 90.00

48

Rodo para piso mm cabo em ÍEdeira Íeslslente e

Íeveslido com plàstico base em pláslico mediodo 45 cm,

crm lámina de boíracha dupla de excelenle duíabilkíade a

boíradra deve uhÊpassaía base em no minimo 25 m .

Unrdade 180 Pemâmbucana 2,80 504,00

49

Sabâo amarelo em tableb 2m graíEs, composilo
Msica, caÍbonato de sodio, corante caÍbonab de càbio,
especificâçôes coranb e água @mum embalado em saco
plástico de 200 gramas, embalagens contendo 05 (cinco)

unilade§, caixâ @m 50 unirades.

Carxa 450 Guarani 45,0C 20 250,00

50

Sabtu em pó - principio ativo alqüil benzeno sulíonato d€

§odio, silicato de §odio, caÍtonato de sódio, teor de ativos
míniíno de 8,0oÁ%, ph=11,5 Mxmo, soluÉo 1"Á p/p.
pigmênto6 e oufas substáncias permitidas, acoídicionado
em saco plàstico, contêndo 500 gramâs, e suas condkFes
dêverão estar de acoÍdo com a (íesoluÉo [rS 1,78), (poÍt
874/38). Caixa d20 unídades.

Caixa 93 Absolute 20,00 1860,00

51 Sabonete adulto 90q. Caixa com 12 unrdades Caixa 09 Even 7.0c 63,00
52 Sabonete Liqurdo 500 ml Unrdade 405 Valenç€ 1,Í 607,50

53

Saco para liro ' de polreÍleno, com capacilade de 100

libos, na @í pelâ/azrl, suas coÍúi@ deveráo eslar de

acoído com a ABNT. Fardo com 125 unidades.

FaÍdo 225 Plaslcenter 10,0c 2.250,00

54

Saco para Lixo - de polietibno, com capâcidade de 15

lilros, na coí píeh/aarl, suas condi@s deverão estar de

acoÍdo com a ABNT Pamle com 250 unrdades.

Fado 48 Plaslceoter 7,0{ 336,m

55

Saco para Lixo - de polietile8o, coín capacrdade de 30
ifos, na cor píeta/azul, e suas condiçôes deverto estar de

acordo com a ABNT. Paote @m 250 unidades.

Fardo 162 Plastcênteí 8.0c 1.296,00

56

Saco para Lixo - de polietrleno. com capacdade de 50
lrtr6, na coí p,et aail, suas @ndr@ deverào eslar de

acoído com a ABNT. Pacote com 250 unúades

FaÍdo 180 Plâslcenter 12,0( 2.160,00

57
Saco Plásiico em bobinâ paía 5 kg 25x35cm Eobina com
1.000 unidades

Bobrna 18 Plastcenter 12,0C 216,00

58
Saco plàstico para lixo hospiliâlâí na @Í bGnca. resistente

rom capacilade para 1m lilros. Com 1m undade§
FaÍdo 135 PlaslcenteÍ 18 0C 2 430,00

59
Saco plástico para hxo hospíalâr nâ cor branca: rcsbtent€
]om cápaqdade para 301íto6 Coln 100 Jnirades

FaÍdo 135 Plaslcenter 7,0( 945 00

60
Saco plástico paG líro hospilalaí na coÍ bíancâ: resislenle
rom cápâCdadê pâra 60 r,lÍOs Co.n 100 Jnrdades

Fado 135 Plastcenter 90{ 1.215,00

61 Iampa paÍa cooo desc€rÉvelde 180 ml Unrdâde 6 750 Cnslal 003 202.fi

62

yassoura de nyloo - VASSOURA, doíÉs0ca, propriedades
miniÍE§: cepa em polipropileno ÍÍEdindor 26 x 5 x 5 cÍn

ícompriÍnênto r laÍgura x espessura), com 200 ceídas por

uío. com ceÍúas oe polproprboo, mâoa. tpo lisâ. cepa
pêsaíúo 240 g, aabo de madeitr íeveslrda de

180U n dade Pemâmbucanâ 4.0{ 720,00

Av. Sõo Joré, n' l0l, CeírlÍo, ChÕ Gíonde-PE, CEP 55.ó3ô-000
E-mqll l,uvldoílq,OshqgrendG.pn.gey.tx I
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M LIVRE CONCORRÊNCÁ

Valor Total registrado: R$ 17í.610,80 (Cênto e setentâ e um mil seiscentos e dez reais e oitenta centavos).

2.1 - O compromisso de enkega só estará caractenzado mediante Contrato, deconente desta Ata de Registro de
Preços e Edital de Pregâo Eletrônico No 01/U2020.

2.2 - 0 íomecedoÍ registrado, dentro dos quanütativos estimados, Íica obÍigado a atender todos os pedidos

eÍetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3.'1 - Os preços registrados e a indicação dos respecüvos fomecedores detentores da Ata seÍão divulgados n0

Diário Oficial dos Municipios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conÍorme previsto no Art. 17 do Decreto no 7.89212013, o preço regisúado
poderá ser revisto êm deconência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo
It/unicipal de Saúde de Chã Grande convocar os fomecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fomecedor registrado se recuse a baixar os prêços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã
Grande poderá cancelar o registro ou convocar todos os fomecedores registrados para oÍerecerem novas
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse Íim.

4.3 - O diferencial de preço êntre a proposta inicial do fomecedor delentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pelo tundo Municipal de Saúde de Chã Grande à época da licitação, bem como eventuais descontos por
ela concedidos serão sêmpre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terâ validade dê í2 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

6 - D0 CANCELAMENTO DO REGISTRO: O Íomecedor terá seu registro cancelado quando
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ra de piaçava cabo em madeira. base relangula
1ô0 Pemambucana 40c 720 N

assou,a pala vaso sanihíro , es@va parc Lmpe?a

ídas de nylon: para limpeza em gerali cabo em plà Undade 60
iMo 17 cm â

1,9C 114 00

Item Espêcifierçáo Unid. Quaít. HaÍsa

Iampa para copo descaítâvel de 1 80 ml J unoaoiT 2o:so Cristal 0,0: 607,50

6.'l - descumprir as condiçõ€s da Ata de Registro de Preços

6.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou in
Administração, sem jusliÍicativa aceitavel.

strumenlo equivalente, no prazo estabel pela
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2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fomecedor registrado seÉ formalizado pelo Fundo
Municipal de Saúde de Châ Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições
contidas no Editaldo Pregão Eletrônico N" 014/2020.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo lVlunicipal de Saúde de Chã Grande adotará a
prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4.2 - Os preços nâo serão reajustados durante o periodo de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a
superueniência de normas Íederais aplicáveis a especie.
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6.3 - não aceitar reduzir o seu preço Íegiskado, na hipotese de este se tomar supenor àqueles praticados no

mercadol e

6.4 - tiver presente razões de interesse púbfico

6.4.1 - 0 cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditóno e a ampla deÍesa,

será formalizado por despacho da autoridade competente do órgáo gerenciador.

6.4.2 - O Íomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na oconência de fato

supeNeniente que venha comprometer a pêrfeita êxecução contratual, deconentes de caso fortuito ou de

Íorça maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO Oe lrl DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de

Preços na imprenia oficial, que é condição indispensável para sua eÍicácia, será providenciada pelo Orgâo

Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorer no prazo de vinte dias

daquela data.

8 - DO FORO: O Foro para dinmir questôes relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o
Foro da Comarca de Chã Grande, com p@uizo a qualquer ouko, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
Íorma, para todos os Ílns previstos em d , na presença das duas testemunhas abaixo identiÍicadas, que a tudo

assistiram e que também o

ro a va
cPF/MF No 353.431.684-34

Secretário Municipal de Saúde
Órgáo Gerenciador

TESTEI\,1UNHAS
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