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ÇQNTRATO No095/2021

PREGÃO PRESENCIAL No036/2020
PROCESSO N.a 11.202/2020.

O Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede
na Av. Feliciano Lapes,238, Acalaca, cidade de Piúma/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o no
27.165.695/0001-18. neste ato representado pelo, Sr. PAULO CELSO COLA PEREIRA
casado, portador da Carteira de Identidade no 1550.352 SPTC/ES e inscrito no C.P.F. sob no
031.516.777-70, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa S. Z. BASSUL-ME inscrita no CNPJ sob o no
09.814.743/0001-70, com sede na Av. Beira Rio, NO 82, Bairro Acaiaca, município de
Piúma/ES, tel. (28) 3520-1892 ou (28) 98115-8809, neste ato representado pelo Sr.
Sandro Zanette Bassul, portador do R. G. no. 1512992 SSP-ES e inscrito no CPF sob o no
096.427.567-81, brasileiro, empresário, doravante denominado CONTRATADA, ajustam o
presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE CARGA EM
VEICULO TIPO BASCULANTE COM MOTORISTA. - Secretaria de Obras e Serviços, nos
termos da Lel no 8.666/93 e suas alterações, conforme os termos do Processo acima
epigrafado, e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA + DO OBIETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
1.1 - 0 abjeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO TIPO BASCULANTE COM MOTORISTA. - Secretaria
de Obras e Serviços, conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo OI,
que integra o presente Edital para todos os fins
1.2 - A entrega será parcelada. conforme solicitação da Secretaria de Obras e Serviços
devendo ser efetuada em um prazo Máxima de até 24 horas (vinte e quatro horas), a cantar
do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviços emitida pela Secretaria requisitante

clÁuSULA SEGUNDA:+ DO AMPARO LEGAL E DOS OOCuwENTOS INTEGRANTES
2.1"= O presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o
no. 036/2020, Processo Administrativo no 11202/2020, nos moldes da Lei Federal n'
l0.520/02 e Lei Federal no 8666/93
2.2 - Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as
propostas, que compõem o Pregão Presencial/Eletrânico no 036/2020, completando o
presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição,
obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA;+ :DA VIGÊNCIA
3.1 - O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com os parágrafos do Art. 57 da Lei Federal
n.o 8.666/93

CLÁUSULA QUARTA Ü DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
4.1 - O prazo para entrega terá início a partir do recebimento da Ordem de Serviços
emitida pela própria Secretaria, no prazo fixado no Item 1.2 da Cláusula Primeira.
4.2 - A Secretaria requisitante, será responsávelpela gestão e fiscalização deste Contrato,
em conjunto com o Fiscal do Contrato designado, a quem caberá aprovar os serviços a
serem realizados, bem como atestar as notas fiscais, as quais deverão ser encaminhadas
com todos os dados necessários. (SERVIÇOS)

CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação na modalidade Pregão
f?resençjq!/Eletrânico correrão à conta da seguinte dotação grçam90Çéliaj
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SECRETARIA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA FICHA IFONTE DE
RECURSO

OBRAS E
SERVIÇOS
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CLÁUSULA SEXTA ;1100 VALOR
6.1 - O Município de Piúma/ES pagará a Contratada pela entrega do serviço o valor global
de R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais), conforme relação
de itens do Anexo l do Contrato.
6.2 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação de serviços,
dentre eles, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros, frete, transporte, impostos,
taxas, supervisão e quaisquer outros custos e benefícios, bem como demais despesas
necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado que porventura venham a incidir direta
ou indiretamente sobre a prestação de serviços

clÁusuLA sÉ'nMA :+ DO REAJUSTE DOS VALORES E nEeQUILÍBnio eCONâMZCO
7.1 0s preços firmados entre os contratantes serão passíveis de reajustes após OI(um)
ano de vigência do contrato administrativo, resguardando a revisão para manter o equilíbrio
económico-financeiro, devidamente fundamentado
7.2 Será aditado para reajustar os preços contratados o seguinte índice: IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo)

CLÁUSULA OiTAVAêj+ DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1 - A CONTRATANTE obriga-se a
a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA. de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b) Efetuar à Contratada o pagamento do preço ajustado no presente contrato;
c) Designar Servidor (es) responsável (ets) pelo acompanhamento e fiscalização do objeto
deste contrato
8.2 - A CONTRATADA obriga-se a
a) Fornecer o objeto desta licitação de acordo com a Indicado na Ordem de Serviços e
Termo de Referência.
b) Cumprir o prazo de entrega conforme estabelecido no Edital
c) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados
ou prepostos durante o fornecimento do objeto licitado; responder por qualquer prejuízo
que seus empregados ou prepostos causarem ao património da CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ónus decorrente;
d) Reparar os serviços que não tarem realizados de acorda com as especificações do Termo
de Referência, devendo fazê-lo no prazo determinado pela Secretaria Requisitante, sem
ónus para o Município de Piúma.
e) Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos,
transporte, frete, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias,
bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não
acrescenta rão ónus para a PMP.
f) Executar os serviços objeto deste pregão, independente das quantidades solicitada, nos
locais indicados pela Secretaria requisitante, dentro do prazo estipulado, sem custo
adicional para o município.
g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem
necessários no fornecimento do objeto, nos limites estabelecidos pela Lei n. o 8.666/93. . /7
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h) Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços da objeto deste Contrato,
inclusive no que se referir à observância da legislação em vigor
) Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato,
não incluindo esta responsabilidade à fiscalização.
j) Manter durante toda a execução do Contrato, em campatibilldade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
k) Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do
recebimento da fatura
1) Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nas termos da legislação
trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os
adequados equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber, a todos os
competentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam
envolvidos com o fornecimento
m) A eventualaceitação da objeto por parte da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham
a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou
modificação correrão por conta da CONTRATADA.
n) A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos,
compatíveis com o objeto deste Contrato, que ficará responsável para responder junto ao
CONTRATANTE. acerca de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do
Contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao
servidor designado para acompanhamento e fiscalização

CLÁUSULA NONA:i+ DO PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado até o trigésimo dias contados do recebimento, que se
dará de acordo com os termos deste edital, mediante a apresentação das respectivas
faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo (a) Fiscaldo Contrato, acompanhadas dos
respectivos documentos de regularidade fiscal(CND Federal, Estadual, Municipalda sede da
empresa, INSS e FGTS) e trabalhista (CNDT)
9.1.1 - Constatando o adquirente qualquer divergência ou irregularidade na nota
fiscal/fatura, esta será devolvida ao Fornecedor para as devidas correções, não sendo
devida. neste caso, correção sobre os valores, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente
corrig id a
9.1.2 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei no
4.320/64 e alterações posteriores
9.1.3 - Para efeito de pagamento para objetos/serviços com entrega programada, a
Contratada deverá apresentar junto com a nota fiscal o comprovante de entrega dos
objetos/serviços, assinados por servidor da unidade da Prefeitura Municipalde Piúma. Este
comprovante de entrega será emitido pelo servidor responsável pelo recebimento dos
objetos/serviços; a quantidade apresentada em nota fiscal deve ser correspondente aos
comprovantes de entrega atestados pelo servidor da P.M.P.
9.2 - A PMP poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título Ihe forem
devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual
9.3 - O pagamento das faturas somente será feito em depósito bancário, sendo
expressamente vedada á contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio de rede
bancária ou de terceiros
9.4 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições
previstas no Editalde Pregão Presencial/Eletrânica n' 036/2020 no que concerne a proposta
e habilitação
9.5 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar, também,
cópia do "Termo de Opção" pelo recolhimento de imposto naquela modalidade. Parágrafo
único - Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar as notas fiscais
devidamente atestada pela (s) Secretária (s) requisitantej!), juntamente com o atesta do
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servidor Sr. Edson Azevedo Ribeiro de Paulo, matricula 8589, signado pela Secretaria
para fiscaldo contrato

CLÁUSUI.A DÉCIMA!:ó DAS PENALIDADES
[O.]. - A Contratada que não cumprir integra]mente as obrigações assumidas, garantido o
contraditório e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa
c) suspensão temporária de participação em licitação;
d) declaração de inidaneidade;
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
10.1.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste artigo poderão ser
aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia a interessada, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
l0.2 - advertência - nos casos de:
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licltatório;
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual
l0.3 - Multas - nos seguintes casos e percentuais
l0.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado
na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de materialou
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente. até o
limite de 9.9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas "a
e "b" deste Item ;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total
do contrato.
l0.3.2 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida
l0.4 - Suspensão temporária de participação em licitação
l0.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de
licitações e de contratar com Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de
acordo com a natureza e a gravidade da falta. respeitado o limite de 02 (dois) anos
l0.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:
l0.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em editale
no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o
licitante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal
l0.6 - declaração de inidoneidade
l0.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item l0.4.1
l0.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.
l0.7 - As multas previstas no Item l0.3 serão descontadas, de imediato, do
devido ou cobradas judicialmente, se .for o caso.
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[0.8 - As sanções previstas nos incisos ], ]]] e ]V do item ]O.]., poderão ser ap]icadas
juntamente com a do inciso 11, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis

ci.Áusul.A OÉCiMA PKiMEinAl+: DA nEscxsÃo
11.1- Constituem motivos de rescisão do contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais
c) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo
representante da CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste
contrato;
f) a decretação de falência ou a instauração de Insolvência civil (recuperação judicial ou
extraj udicial) ;
g) a dissolução da sociedade;
h) a alteração socialou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução deste contrato;
) razões de interesse público, de alta relevância e. amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato
j) a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modificação do
valor inicialatualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto
quando acordado pelas partes, por meio de instrumento hábil
k) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes do fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
1) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução deste contrato;
m) descumprimento do disposto no incisa V do art. 27. da Lei 8.666, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis
11.2 - A rescisão deste contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilaterale escrito da CONTRATANTE;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência
para CONTRATANTE;
c) judicial, nos termas da legislação processual
11.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSUI.A DÉCIMA SEGUNDA # DOS RECURSOS PROCESSUAIS
12.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de
recurso, nos termos do Art. 109 da Lei no 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5o da
Constituição Federal, que deverá ser protocolado no endereço mencionado neste Contrato.
12.2 - Dos fitos da Administração referentes a este Contrato cabem:
12.2.1 Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da
decisão, nos casos de
a) Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária.
b) Rescisão do contrato a que se refere o incisa l do art. 79 da Lei 8.666/93
12.2.2 Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o
objeto do Contrato, nas hipóteses não previstas no Item anterior
12.2.3 - Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipalque aplicar a penalidade
de declaração de inidoneldade, no prazo de lO (dez) dias da intimação do ato, podendo
reconsiderar ou manter sua decisão
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12.3 - A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por
notificação pessoal ou por correspondência com aviso de recebimento, e por Diário Oficial,
no caso de não ser possívellocallzar a Contratada.
12.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo
12.S - A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente. sendo os
eventuais recursos delas decorrentes dirigidos à própria autoridade competente, que deverá
aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a
decisão, encaminhar para decisão do Prefeito Municipal...
CLÁUSULA oÉciKÁ,tEncEinA:+ DA ANTICORRUPÇÃO
13.1 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação. compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios
de qualquer espécie que constituam prática ilegalou de corrupção, seja de forma direta ou
ndireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA , DA PUBLICAÇÃO
14.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação oficialdo extrato deste contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Ú DO FORO
15.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da
Comarca de Piúma-ES.
15.2 - Para firmeza e como orova de haverem entre si. justos e avençados, é lavrado o
presente contrato, em 03 (três) vias de igual te«g e valia, assinadas pelas partes e 02
(duas) testemunha

sl, Justos e avençaciose como prova ae haverem en
e valia. assinadas pelasem 03 (três) vias de igual te

Piúma/ES,18 de outubro de 2021

REIRAPAULO CE
UNICIPALPRE

;-. --...::-.::, êNKX
S. Z BASSUL-ME N

SANDRO ZAN ETTE BASSUL

T"""'jNSkS.b
: LllÍtllilSillhn Anssin

CPF: 097.264.237-40

Nome : Rosilenlglgbilladine D. Reinoso
CPF: 094.072.927-03



VALOR GLOBAL: R$ 83.730,00 (oitenta e três mil
setecentos e trinta reais)

CONTRATO NO 095/2021
PREGÃO PRESENCIAL NO 036/2020
PROCESSO N.o 11202/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLUMA/ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-18.CONTRATADO: S. Z. BASSUL-ME inscrita no CNPJ
sob o no 09.814.743/0001-70
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO
TIPO BASCULANTE COM MOTO RISTA
Valor Global R$:122.400,00
( cento e vinte e dois mil e
quatrocentos reais)
VIGENCIA: 12 (doze) meses
18/10/2021 a 17/10/2022.

Período de vigência: 01 de outubro de 2021 a OI
de outubro de 2022

Marcos Coutinho Sant'aguida Do Nascimento
Secretário Municipalde Saúde - FMS

Protocolo 734314

RESUMO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE - FMS

CONTRATO NO. 059/2021

Piúma/ES, 19/10/2021
Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

CONTRATADO: LF CONSTRUÇOES EIRELICNPJ
11.328.637/0001-28

Protocolo 734406 OBJETO: contratação de empresa (s) para aquisição
de materiais de construção, hidráulicos e elétricos,
para atender as necessidades da Secretária Municipal
de Saúde(FMS), de acordo com os anexos, do Pregão
Presencial 043/2021

Outros Atos Oficiais

Lavratura do Auto de Notificação Ro 60/2021
Fica notificado o Sr. o Cimar AntÕnio da Sirva, no
prazo de 07 (sete) dias, promover a demolição e
retirada de toda estrutura de quiosque e demais
áreas de apoio ao estabelecimento, localizado na
Praia da Lagoa ou popularmente conhecida como
Praia do Vidal, de forma que o ambiente retorne
ao seu estado natural (praia /n natura). Todo
material retirado do local, deverá ser encaminhado
para empresa devidamente licenciada para seu
correto descarte. e o comprovante da destinação
ser encaminhado a SEMMA. Deverá ainda. ser
apresentado relatório fotográhco, comprovando o
cumprimento do solicitado à SEMMA - Secretaria
Municipalde Meio Ambiente.
Essa Notificação entra em vigor a partir da data
dessa publicação. Protocolo 734228

VALOR GLOBAL: R$ 70.984,70 (setenta mll
novecentos e oitenta e quatro reais e setenta
centavos)

Período de vigência: 01 de outubro de 2021 a OI
de outubro de 2022

Marcos Coutinho Sant'aguada Do Nascimento
Secretário Municipalde Saúde - FMS

Protocolo 734317

RESUMO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE - FMS

Ponto Belo

Contrato

CONTRATO NO. 060/2021

CONTRATADO: TIAGO DE SOUZA QUINTINO
ME CNPJ: 14.223.261/0001-85

RESUMO DE CONTRATOS OBJETO: contratação de empresa (s) para aquisição
de materiais de construção, hidráulicos e elétricos,
para atender as necessidades da Secretária Municipal
de Saúde(FMS), de acordo com os anexos, do Pregão
Presencia1043/2021

CONTRATANTE
SAUDE - FMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

CONTRATO NO. 058/2021

CONTRATADO: LS MATERIAIS E EQUXPAMENTOS
LTDA - ME CNPJ: 11.373.442/0001-08

VALOR GLOBAL: R$ 135.564.00 (cento e trinta e
cinco milquinhentos e sessenta e quatro reais)

OBJETO: contratação de empresa(s) para aquisição
de materiais de construção, hidráulicos e elétricos,
para atender as necessidades da Secretária Municipal
de Saúde(FMS), de acordo com os anexos, do Pregão
Presencial 043/202 1

Período de vigência: OI de outubro de 2021 a 01
de outubro de 2022

Marcos Coutinho Sant'aguada Do Nascimento
Secretário Municipalde Saúde - FMS

Protocolo 734320
www.amunes.es.gov.br


