
Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

t 

O Município de MUCAMBO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, convoca 
OMULO LEITE VASCONCELOS-ME para assinatura do contrato decorrente da licitação na modalidade 

. REGÀO, nº 9/2016051601 ADM. 

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em le i. 

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço. 

/1UCAMB0-CE. 03 ;te Junho de 2016 

( Flk74~:~~HOALVES 
...... Pregoeiro 

AV. C01 STRUTOR GO ÇALO VIDAL, SN, CENTRO 

' 



E lm.l o cfo Cca rú 
GOVERNO M IClP L DE M CAM BO 
PREFEIT RAM I IP L DE M CAMBO 

CO T RATO º 201601 79 

O FU DO MU ICIPAL DE AÚDE - FM • nesle alo denominado CO TRAT TE. com sede na A V. 
CO TRUTOR GO ÇALO VIDAL. . CE TRO - MUCAMBO - CE, in crito no C PJ (MF) ob o nº 
l l .413.562/0001-83. repre enLado pela ra. LETÍCIA REIC HEL DO A TO . GE TOR . por1ador do CPF 11º 
717.947.000-72. re idenle na Rua Balb ino, 385. partamenlo 103. e de oulro lado a lirma RO 1 LO LEITE 
VA CO CELO -ME .. in crita no C P.l (MF) ob o nº C PJ 22.215.715/0001-02. e tabelecida à Rua Cruz 
aldanha. 500. Parquelândia. Fortaleza-CE. CEP 60-1-50-340. doravante denominada simple mente CO TR TADA. 

ne te ato repre entada pelo r. E EQUIEL XAVIER RIBEIRO. re idente na R A 1-1. 608. PLA L TO D BAR. 
Fortaleza-CE, CEP 60450-340. portador do CPF 377.399.723-04. tem entre i ju to c a ençado. e ce lebram o 
pre ente Instrumento. do qual são panes integrantes o Edital do Pregão nº 9/201605 1601 AD 1 e a propo la 

re entada pela CO TRATADA. uj eitando- e CO TRATA TE e CO TRAT DA à norma di ciplinare da 
Le i 11º 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93. mediante a cláu ula que e eguem: 

CLÁ U ULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato Lem como objeto Aq ui ição de in eticida . ração para peixe . emente e ferti lizan te para 
utilização pelos Agente de Endemias e Vigilância anitária e pelo Agente Rurai do municíp io de Mucambo. 
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1. O va lor de te co nt rato, é de R$ 55.650.00 (cinquenta e cinco mil. se i cento e cinquenta reai ). 

, Os quanti tativos indicados na Planilha de Formação de Preço constante da propo ta 
O TR TADA no Pregão 9/2016051601 ADM são meramente e ti maLi o . não acarretando à 

CO, TR TA TE qualquer obrigação quanto a ua execução ou pagamen to. 

LÁU LA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

apre entada pela 
dmini tração do 

1. lavratura do pre ente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/ 20 16051601ADM. rcaliwdo com 

.\ , ·. CON T llliTOR GO'\ (', \ LO \ '11>.\L. ' ',. CE'\ mo 



E tado do ea r:1 
GOVERNO MU l IP L OE MU AMBO 
PREFEIT RAM 'I JCI PAL DE /J C M BO 

fundamento na Lei nl' 10.520. de 17 de julho de 2002. na Lei nº 8.666/93e na demai norma , igen1e . 

L LA Q ARTA - DA EXEC ÇÃO DO CO TRATO 

1. A execução de te Comrato, bem como os ca o nele omi o regular- ·e-ão pelas cláu ula cont ra tuai e pelo 
preceito de direito púb lico. aplicando- e- lhes. suple1i, amente. o princípios da Teor ia Geral do ontra10 e a 
di ·posições de direito privado. na forma do artigo 54. da Lei 11º 8.666/93 combinado com o inci o X II do ar1 igo 55 do 
me mo diploma lega l. 

CLÁ LA QUINTA - DA VIGÊ E DA EFI ÁC I 

. O prazo de , igência de te Contrato terá in ício cm 03 de Junho de 2016 extinguindo- e em 3 1 de Dezembro de 
-O 16, com ai idade e eficácia legal após a publicação do eu e>.trato. tendo início e vencimento em dia de expediente, 
de endo-se exc luir o primeiro e incluir o i'.il t imo. 

LÁ L E TA - DO E CARGO DO CONTRATANTE 

1. Caberá ao O T RATANT E: 

1.1 permitir aces o dos empregado da CO TRATADA à dependência do COr TRA T TE para a 
entrega do produtos: 

1.2 - impedir que terceiro forneçam o produtos objeto de te Conrrato: 

1.3 - prestar as in formações e o e clarecimento que venham a er o licitado pelos empregado da 

CO T R TA DA; 

1 A - de, o i ver os produtos que não apre enta rcm cond içõe de erern con um ido : 

1.5 - ol ici tar a troca do produto de, ol\ ido mediante comunicação a ser fe i ta pelo en rço de 

lrno:-..ari fado: 

1.6 - solicitar. por intermédio de Autorização de Fornecimento exped ida pelo cn iço de lmoxari fado. o 

fo rnecimento do produtos objeto deste Contrato: 

1. 7 - comunicar à CO T RA TADA. qualquer irregular idade no fornecimento do produto e i111erromper 

imediatamente o fornec imento. se for oca o. 

L LA ÉTIMA - DO ENCARGO DA CONTR TA DA 

1. Caberá à CO T RAT DA: 

1.1 - re pondcr. cm relação ao eus empregado . por toda a de pe a decorrente do sen iço . La i como: 

,\\ .e O'\STRl ron GO'\Ç \ LO ,·m \ L S'\ . CE:\T IW 



Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICLPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA M ICIP L DE MUCAMBO 

a) sa lários; 

b) seguros de acidente : 

c) taxas. impo Los e contribuições: 

d) indenizaçõe : 

e) va les-refeição: 

f) va les-transporte: e 

g) ou tras que porventura venham a ser criadas e ex igidas pelo Governo. 

1.2 - manter os eus empregados ujeito à normas di c iplinares do CO TRATA TE. porém em qualquer 
vínvu lo empregatício com o órgão: 

1.3 - manter, ainda, o eu empregados idemificados por crachá. quando em trabalho. devendo sub tituir 
imediatamente qualquer um deles que seja cons iderado incon en iente à boa ordem e às norma di cip linare do 
CO T RATA TE: 

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CO T RATA TE: 

1.5 - re ponder pelo dano cau ado diretamente à Administração do CONTRATA TE ou a terceiros. 
decorrentes de sua culpa ou dolo. durante o fornecimento do produto. não excluindo ou reduzindo e a 
re ·ponsabilidade a fi ca lização ou o acompanhamento pelo CO TR T TE: 

1.6 - responder. ainda. por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CO TRATANTE, quando esse tenham sido ocasionados por eus empregado durante o fornecimento do produto: 

1.7 - efetuar a en trega do produto objero da Autorização de Fornec imento. de acordo com a neces idade e o 
imere e do CO TRATA TE, no prazo de J (trê ) dias útei apó o recebimento da Autorização de Fornecimento 
"-pedida pelo do erviço de A lmoxari fado: 

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerado em cond içõe de con umo, no prazo máximo de 2-1 l , inte e 
quatro) horas. contadas do receb imento da comunicação expedida pelo erviço de A lmoxar ifado: 

1.9 - comunica r ao erviço de Almoxarifado do CONTRA TA TE, por e cri to. qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que ju lgar necessário: e 

1.1 O - a obrigação de manter- e, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com a obrigaçõe 
a um idas. todas as cond içõe de hab ilitação e quali ficação ex igidas no Pregão nº 9/2016051601 DM. 

CLÁU ULA OITAVA - DA OBRJGAÇÕE OCIAI , COMERCIAI E FISCAi 

1. À CO TRATADA caberá, ainda: 

.\ V. CO ' T IHITOR GO:'\Ç".\ LO \ ' ID.-\L. ·, . CE, T RO 



Estado do Ccani 
GOVERNO MUNICLPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA M NICIPAL DE M CAMBO 

1.1 - a umir a responsabilidade por todos os encargos pre idenciário e obrigaçõe 
legi lação soc ial e trabalhista em vigor, obrigando-se a sa ldá-los na época própria. \ ez que o 
manterão nenhum vi ncul o empregatício com o CO TRATA TE; 

oc iai pre\ i to na 
eu empregado não 

1.2 - a sumir. também. a responsabilidade por LOda a pro idências e obrigaçõe estabelec ida na legislação 
espec ífica de ac idente de traba lho. qua ndo, em ocorrência da espéc ie. fo rem \ ítima o eu empregado quando do 
fornec imemo do produto ou em conexão com ele. ainda que acontec ido em dependência do CO TRATA TE: 

1.3 - assumir todos os encargos de po sível demanda trabalhista, civil ou penal. relacionada ao fornec imento 
do produto. originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

1.-1- - assumir. ainda, a re pon abilidade pelo encargos fi sca is e comerciai· re ultante da adjudicação de · te 
Contrato . 

. A inadim plência da CO TRATADA, com referência ao encargo estabelecido 110 item anterior. não tran fere a 
re pon abilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onera r o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de olidariedade. ati va ou 
pa siva. para com o CO TRATANTE. 

CLÁU ULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAI 

I. Deverá a CO TRATA DA observa r. também. o seguinte: 

1. 1 - expres amente proibida a contratação de er idor pertence,ne ao quadro de pes oal do 
CO TRATA TE dura me a igência deste Contrato: 

1.2 - ex pressamente pro ib ida. a ve iculação de publ ic idadc acerca de te Contrato. sah o e holl\ cr prév ia 
autori zação da Admini tração do CO TRATA TE: e 

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fo rnec imento do produto objeto de te Contrato. 

CLÁU LA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FI CA LJ ZAÇÃO 

1. E te contrato erá acompanhado e fi scal izado por er idor de ignado para es e fi m. repre entando o 
CO TRATA T E. permitida a contratação de terceiro para a si ti-lo e sub idiá- lo de in formações pertinentes a cs a 
atribuição. 

2. A dec isõe e providências que ultrapa sa rem a competência do er idor de igano para e e fi m deverão er 
olicitadas a Autoridade Competente do CO TRATA T E. em tempo háb il para a adoção da medida comenien tes. 

3. A CO TRATADA deverá manter preposto. aceito pela Admini tração do CO TRATA TE. durame o período de 
igência do Cont rato. para representá-la admini trativa mente sempre que forneces ário. 

CL A LA DÉCIMA PRI MEIRA- DA ATE TAÇÃO 

,\ \ '. CON " I IU 'TOH GOi\(.\ LO \ ' I UAL. S;\. CENTHO 



Estad o do Ct'c1 r:'t 
GOVERNO l ICIPAL OE MUCAMBO 
PREFEIT RA 1 ICIP L DE 1 CAM BO 

1. A ate tação da fatura corre pondente ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do erviço de lmoxarifodo 
do CO TR TA TE. ou a outro servidor designado para e e fim . 

CLÁ LA OÉ lM A EG NDA - DA OE PE A 

1. A de pe a com o fornecimento do produto de que trata o objeto. está a cargo da dotação orçamentária Exercício 
2016 Atividade 0601.103051 OI 0.2.032 lanutenção do programa de Vigilância em aúdc. Class ificação econômica 
3.3 .90.30.00 Materia l de Con umo, Subelemento 3.3.90.30.11, no a lor de R$ 55.650.00 . 

CLÁ ULA DÉCIMA TERCEIRA - DO P GAME TO 

1. CO TRATADA deverá apre entar nota fi ca l para liquidação e pagamento da de pe a pelo C01 TRAT TE. 
1ediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de I O (dez) dia 

contados da apre entação do documentos junto ao CO TRATA TE. 

2. Para efeito de cada pagamento. a nota fi scal ou fatura deverá estar acompanhada das guia de compro\'ação da 
regularidade fi ca l para com a eguridade ocial (1 ). a Fazenda Federal. E tadual e Municipal do domicí lio ou 
ede do CO TR T DO e o FGT . em original ou em fotocópia autenticada. 

3. O CO TRATA TE re erva- e o direito de recusar o pagamento e. no ato da ate tação. o produto fornecido~ 
não estiverem em perfeita condiçõe de con umo ou em desacordo com a especificaçõe apre entada e aceita . 

--L O CON íRA TA TE poderá deduzir do montante a pngar os , alore corre pondente a multa ou indenizaçõe 
de, ida pela C01 TRATA DA. no termo de te Contrato. 

5. enhum pagamento erá efetuado à CO TRATA DA enquanto pendente de I iqu idação qualquer obrigação 
íinanceira. em que i o gere direito à alteração dos preço . ou de compen ação financeira por atra o de pagamento. 

6. o ca o de eventuai atra o de pagamento, de de que a CO TR T DA não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto. fica com encionado que a taxa de com pen ação financeira devida pelo CO TRA T TE. entre a data 
cima rcl'erida e a corre pondente ao efeti, o pagamento da parcela, era eguinte: 

E\11 = 1., xVP 

Onde: 

E 1 = Encargos moratório ; 

N = úmero de d ia entre a data previ ta para o pagamento e a do efet i, o pagamen10: 

P = Va lor da parce la a er paga. 

1 = Índice de compen ação financeira = 0.0001644. a s im apurado: 

l = (T) 
365 

,\ \ . co, s--11u rül{ co,ç \ LO \"ID,\L. · , . n :.'íTIW 



1 = (GIi 00) 
365 

1 = º·ººº 16-t-t 

E iado do eaní 
GOVERNO MU ICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEIT RAM IC IP L DE M CAMBO 

TX = Percentual da ta:-.a anual = 6%. 

6.1 - A cornpen ação financeira previ ta ne ta condição erá inc luída cm fatura a 
po teriormente. 

CLÁ LAD É IMAQUARTA-DAALTERAÇ - ODOC0 1TR TO 

er apre entada 

. E te Contrato poderá er alterado nos ca o pre i to no arl. 65 da Lei 8.666/93. de de que haja imercs e da 
Adm inistração do CO TRATA TE. com a apresentação das de ida ju t ificati,as. 

CLÁU LA DÉCIMA QUINTA- DO ME TO OU PRE ÃO 

1. o intcres e da Administração cio CO TRATA TE. o , alor inicial atual izado de te Contrato poderá er 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (, inte e cinco por cen to). conforme di po to no artigo 65. parágrafo I'' 
e 2°. da Lei nº 8.666/93. 

1. A CO TRATADA fica obrigada a acei tar nas mesma condiçõe licitadas o acre cimo ou -upres õe que e 
lit.erem nece ár io . até o l imite ora previ -to. ca lcu lado obre o va lor a ·er contratado. 

3. enhum acré cimo ou upre ão poderá exceder o lim ite e tabc lec ido nesta cláu ula. alrn a upres õe re ultante 
de acordo celebrado en tre a parte contratante . 

LÁ ULA DÉCIMA EXTA - DA PENALIDADE 

1. Pela ine:-.ecução total ou parcia l de te Contrato. ou pelo de cumprimen to do prat.o e clemai - obrigaçõe 
a umida. a Administração do CO TRATA TE poderá. garan tida a prévia de le a. ap licar à CO TR r D a:. 
seguinte sanções: 

1. 1 - advertência: 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) obre o , alor total de te Contrato. no ca o de inexecuçào total. reco lhida 

no prazo de 15 (qu inze) d ia corridos. contado da comunicação oficial: 

1.3 - multa de 0,5% (c inco décimos por cento) por dia ele atra ·o e por ocorrência. até o má:-. imo de 10% (de7 
por cento) obre o va lor Lota i deste Contrato. quando a O TRAT DA. inju tificadamente ou por moti, o não aceito 
pelo C01 TRATA TE, deixar de atender totalmente à so lic itação ou à utorizaçào de Fornecimento previ · ta no 
subiten 1.7 e 1.8 da Cláusula étima de te Cont ra to. reco lhida no prazo máximo de 15 (quinze) dia . contado da 

comunicação ofic ia l: 



E 1.1d o d o Cear.·, 

GOVER O M I IPAL OE MUCAM BO 
PREFEIT RAM I IPAL DE M CAMBO 

1 .4 - multa de OJo/o (trê déc imo por cento) por dia de atra ·o e por ocorrência. até o mhimo de 10% (dcL. 
por cento) obre o val or total deste Contrato. quando a CO TRAT DA. injustificadamente ou por moti vo não aceito 
pe lo CO TRATA TE. atender parcialmente à olic itação ou à Autorização de Fornecimento pre , ista no ubiten 
1 .7 e 1 .8 da Cláu ula étima de te ontrato. reco lhida no prazo mximo de 15 (quin1c) dia . con tado da comunicação 
oficial: 

1 .5 - u pensão temporária de participar em licitação e im ped imento de contratar com a dmi ni · traçào do 
FU DO MU IC IP L DE AÚDE. por a té 2 (dois) anos. 

2. Ficar impedida de lici tar e de comratar com a dmini tração Pública. pelo prazo de até 5 (ci nco) ano . garant ido o 
direito prévio da citação e da ampla defe a, enquanto perd urarem os moti vos determinante da pu nição ou até que 
eja promo, ida a reabi I itação perante a própria autoridade que apl icou a penal idade. a O TRA T DA que: 

2. 1 - en cjar o retardamen to da execução do objeto de te Contrato: 

2.2 - não mantiver a propo ta, inju tificadamentc: 

2.3 - comportar- e de modo inidôneo: 

2 .4 - fizer declaração fa I a: 

2.5 - cometer fraude fi ca l: 

2.6 - fal har ou frauda r na execução do Contrato: 

2.7 - não celebrar o contrato: 

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame: 

2.9 - apresentar doc umentação fa lsa. 

J. Além da pena lidade c itadas. a CO TR TAD fi ca rá SL1Je1ta. ainda. ao cancelamento de ua in ·crição no 
adastro de Fomecedore do CO TRAT TE e. 110 que couber, à demai penalidades referidas no Cap ítulo I da 

Lei n.º 8.666/93. 

4. omprovado impedimento ou reconhecida força maior. dev idamente j u ti ficado e aceito pe la Admi1~istr~ç~o do 
CO TR T TE. em relação a um do e, ento arrolado no item 2 desta Cláu ul a. a CO T R r DA l1cara I e111 a 

da penalidade mencionada . 

5. A ançôe de advertênc ia e de impedimento de lic itar e contratar com a Admini tração cio CO TRATA ~E. 
poderão ser ap licadas à CO TRA T DA j untamente com a de multa. descontando-a do pagamento n e1 cm 

efetuado . 

CLÁU ULA OÉ IMA ÉTIMA - DA RE CI ÃO 

· 1 d c e,1 eJ·a a tia ,·e c·, ,-ao. conforme di po 10 11 0 a11i._!!O · 77 a 80 da Lei 11º 1. A inexccução tota l ou pareia o ontra to 
8.666/93. 
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E tado do Cean1 
GOVERNO MUNICIPAL DE M CAM BO 
PREFE IT RAM ICIPAL DE 1 CAM BO 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

2. 1 - determ inada por ato unilateral e e crito da Acl mini tração do CO TRATA TE. no caos enumerado 
no inci os I a XII e XV II do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CO T RATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dia : 

2.2 - amigável. por acordo entre as parte , reduzida a termo no proce o da licitação. de de que haj a 
com en iência para a Ad mini tração do CO TRATA TE: 

2.3 - judicial , no termos da legi lação, igente obre a matéria. 

3. A rescisão administrativa ou amigá, el deverá ser precedida de autori zação escrita e fundamentada da autoridade 
ompetente. 

3. 1 - Os casos de resc isão contratual serão formal mente moti vado nos autos do proce o. as egurado o 
contraditóri o e a ampla defe a. 

CLÁ USULA DÉCIMA O ITAVA- DA VJNCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPO TA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato fi ca vincul ado aos termos do Pregão nº 9/20 1605 1601 ADM. cuja rea lização decorre da autorização 
do ra. LETÍC IA REICHEL DO A TO . e da proposta da CO TRATA DA. 

CLÁU ULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

1. A quesrõe decorrentes da execução deste ln trumento, que não possam ser dirimidas administrati, amente. erão 
processadas e julgadas no Foro do Município de MUCAMBO. com exclu ão de qualquer outro por mai pri, ilegiado 
que ·eja. 

E. para firmeza e ai idade do que fo i pactuado. la rou- e o pre ente Contrato em 3 (trê ) , ia de igua l teor e fo rma . 
. ara que urtam um ó efeito. às quais. depois de lidas. ão as inada pela repre entante da parte. 
CO TRATANTE e CO TRATADA. e pela te temunhas aba ixo. 

MUCAMBO - CE. 03 de .Junho de 2016 

FU DO MU ~)_ DE AÚDE 
CN PJ(MF) l l.413.562/000 1-83 

CO TRATA TE 

~J/tU /~v~ íJJe;'LV 
$()MULc/LEIT ~~;~\ELO -ME 

C P.1 2 .215.7 15/0001-02 
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CO TR T DO( ) 

íestemunhas: 

1.~fa~ ~? 
~;'i ?-7'7 31"?- &e; 
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CONTRA.TO º ........... : 20160179 

Estado do Ce2rá 
GOVER..'IJO ML'NíClPAL Dl MUCAMBO 
PREFEITl,RA M~ I\ICIPAL Ot: WUCAMBO 

EXTRATO DE CONTRATO 

RIGEM ..................... : PREGÃO O 9/201605 · 6( ! A.D?\.11 

C01 TRATANTE ... ..... : SECRETARIA Ml.TNICIPAL DE SAÚDF 

CONTRA T ADA(O) ..... : ROMl,L-') l 'SITE V/'. ,co,JC - l O<--Mf 

OBJETO ...................... : Aquisição de mse1icicc1~. raçã.:> pare peixes, sementes e fertilizante para utilização pelos 
Agentes de Endem1as e Vigilância Sanitária e pelos Agcm:e:: Rora1s do município de Mucambo. 

; Al OR TOTAL. .... ... ....... : R~ 55 ;)50,UO (cinquenta e cinco ;;>d, .;e,sce:Hos.:: :inquenta reais) 

M<.OGRAMA DE TRABALHO ... .... ~ Exercício 2010 Ai:ivictade 06l11.11J30510tC.2 032 Manutenção dos programas 
de· 1gilância em Saúde, Ciassificação económica 3.3.QO 30 00 M1~tr;al d~ Consumo, Subelemento J.3.90.30. i !, no 
, alar ele R$ 55.650.00 

VIGÊ\TCIA ................... : 03 de Junh.:i d'! 2016 a; 1 de Jner1br.:. üt 1C 6 

D.\.T. DA ASSINATURA ......... : J3 de Junho ae 2016 

A V. CO, TRl T OR GO'"CAi.0 \, !DAL S ·• CE"ITRC 



E tado do Cea rá 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MU ICIPAL DE MUCAMBO 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRA TO DE CONTRA TO 

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa 
.Aunicipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20160179. firmado entre a SECRETARJA MUNICIPAL 
DE SAÚDE e ROMULO LEITE VASCONCELOS-ME, referente ao processo licitatório na modalidade PREGÃO. nº 
9/2016051601 ADM. 

lvfYCAMBO- CE, 03 de Junho de 2016 

e 4&4:~~-V7H~ALVES 
Pregoeiro ~· 

V. CO'i TRUTOR GONÇALO VIDAL, ~. CE1'TRO 


