SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia

da Prefeitura

Municipal de Campinas

CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
CONTRATO N.o04/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Funilaria e Pintura para os veículos de
utilização de diversas divisões da Autarquia, sendo um total de 37(trinta e sete) veículos, entre eles veículos a
diesel, veículos bi combustível (utilitários, multimarcas e veículos leves), com fornecimento de peças originais
ou genuínas, pelo período de 12(doze) meses, conforme especificados no ANEXO I - Termo de Referência.
CONTRATANTE: SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS
CONTRATADA: AUTO FUNILARIA MARTELO DE OURO LTDA· ME
PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2018
PROTOCOLO N° 9330/2017
VALOR ANUAL ESTIMADO: R$ 60.625,00 (sessenta mil seiscentos e vinte e cinco reais)

Ao 1° (primeiro) dia do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito), nesta cidade de
Campinas/SP, na Praça Voluntários de 1932, s/no, Bairro Ponte Preta, CEP: 13041-900, sede da SETEC SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS, Autarquia municipal, criada pela Lei nO4.369/1974, inscrita no CNPJ/MF
sob nO49.413.800/0001-23, inscrição estadual isenta, neste ato representada por seu Presidente Sr. Arnaldo
Salvetti Palacio Junior, inscrito no CPF n° 137.938.468-06, assistido pela Diretora Adm./Financeiro Sra.
Janaina de Souza Brito Novaes, inscrita no CPF nO188.182.318-04 e Diretor Téc. Operacional Sr. Orlando
Marotta Filho, inscrito no CPF nO168.354.018.-26, a seguir designada simplesmente CONTRATANTE, e de
outro lado a empresa AUTO FUNILARIA MARTELO DE OURO LTDA - ME, estabelecida na cidade de
Campinas-SP, na Rua Santa Margarida Maria Alacoque, nO771, Bairro Jardim Bandeirantes, CEP: 13033750, inscrita no CNPJ/MF sob nO44.597.383/0001-00 e inscrição estadual: 795.190.494.117, representada
neste ato pelo Sócio Sr. Armando Arruda Giacomin, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nO
22.942.221-4 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n° 182.107.998-19, residente na cidade de Campinas-SP, na
Rua Alfredo de Almeida, 217, Jardim Eulina - CEP: 13.063-400, doravante designada CONTRATADA, estão
justas e acertadas para celebrarem o presente contrato, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2018.,
ajustam e convencionam as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, em consonância com a
Lei Federal nO. 8.666/93 e suas alterações e tudo mais que consta do processo administrativo epigrafado
devidamente homologada e adjudicada pelo Sr. Presidente da SETEC em 03 de julho de 2018 e publicado no
Diário Oficial do Município de Campinas (fI. 186), dentro das cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

_.

A CONTRATADA fornecerá serviços de Funilaria e Pintura para os veículos de utilização de diversas divisões
da Autarquia, sendo um total de 37(trinta e sete) veículos, entre eles veículos a diesel, veículos bi

•

período de 12(doze) meses, conforme julgamento das proposta(s) comercial(ais) e conforme especificações
relacionadas no Anexo I - Termo de Referência, o qual fica fazendo parte integrante e inseparável de ~
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
presente contrato, independentemente de sua transcrição, em atendimento ao protocolo administrativo nO
9330/2017, Pregão Eletrônico nO04/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do presente
contrato, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite estabelecido no Artigo 57, da
Lei Federal nO8.666/93 e suas posteriores atualizações.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES
Nos valores propostos pela CONTRATADA, e anteriormente indicado, estão inclusos todos os custos e
despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive ICM8 e 188, se houver incidência, não
importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto do presente contrato, inclusive o frete, a
carga e descarga, por conta e risco da CONTRATADA.
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor total anual estimado deste instrumento contratual é de R$ 60.625,00 (sessenta mil seiscentos
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e cinco reais), que compreende a soma da proposta comercial de R$18.187,50 (dezoito mil cento e oitenta e
sete reais e cinquenta centavos), para os serviços, acrescido de R$42.437,50 (quarenta e dois mil
quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) referente as peças, pelo período de 12 (doze) meses,
conforme Ata de 8essão Pública do Pregão juntada às fls. 178-180, Relatório da Licitação - Pregão juntado
as fls. 184 e Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA juntada às fls. 177, do protocolo
administrativo nO9330/21017 - Pregão Eletrônico nO04/2018, devidamente julgada e classificada, as quais
ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento contratual, independentemente de sua
transcrição.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de dotação
orçamentária própria, codificada sob nOs01 04 122 2018 4109 33.90.30 e 01 04 122 2018 4109 33.90.39,
suplementada se necessário.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor definido nesta cláusula inclui todos os serviços e peças originais ou
genuínas, os custos operacionais da atividade, os tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de
trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, bem como as
demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos
serviços, objeto deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE
ao disposto no Art. 14 da Lei 13.208/07.
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efetuará as retenções na fonte do 188QN, em atendimento
~
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CLÁUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO

\

A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura referente ao(s) serviço(s) prestado(s) à SETEC.
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~

r

de 32, s/n° - Bairro Ponte Preta - CEP: 13041-900 - CAMPINAS - SP Jm:j19) 3734-6100
=
br
....
~
br- .jUrIidilco\G;,setec.sp.gov.
www.setec.sp.gov.
~ <;::,~\ R/o/'~\
2/1
!§' ,Pt
.v

~ '!'~~i
Fl.

/'

..•

A

-'

O

SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente aos serviços
prestados à SETEC até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da execução dos serviços e .'
entregá-Ia no prazo máximo de ate 01 (hum) dia útil ao gestor do contrato da SETEC, devendo ser emitida
em nota única para cada modalidade (serviços e peças) a qual deverá fazer menção às placas de
todos os veículos que receberam os respectivos serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá discriminar os serviços executados,
seus respectivos valores, numero da ordem de serviço/placas dos veículos, além dos demais elementos
habituais fiscais e legais.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Verificada qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, será feita a
sua devolução ou solicitada carta de correção pela CONTRATANTE, ficando, sem qualquer custo adicional
para esta, prorrogado o prazo de pagamento proporcionalmente à sua regularização.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE efetuará os pagamentos à CONTRATADA, somente no dia 20 (vinte) do
subsequente, referente aos serviços realizados no mês anterior, mediante apresentação da respectiva
Nota Fiscal/Fatura de Serviços e de Peças, emitida em uma única nota, a qual deverá fazer menção às
placas de todos os veículos que receberam os respectivos serviços e peças, após ser conferida, aceita
e processada pelo responsável pelo acompanhamento do referido contrato, ou seja, Sr. Altair Alves Paixão DISEG. Caso nesse dia não haja expediente na Autarquia, o pagamento dar-se-á no primeiro dia útil
subsequente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da
CONTRATADA, conforme informações prestadas na Ficha de Inscrição Cadastral juntada às fls. 104.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se por qualquer motivo a CONTRATANTE rejeitar os serviços prestados, será
prorrogado automaticamente o atestado de recebimento e/ou aceite previsto no Caput da presente Cláusula
proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, consequentemente, provocará a prorrogação do pagamento
da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.
\\
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PARÁGRAFO QUARTO - Caso ocorra atraso em qualquer pagamento à CONTRATADA, o valor poderá ser
atualizado "pro rata die", de acordo com a variação do IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna)
da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice a ser fixado pelo Governo.'
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

.•

havendo prorrogação, os preços constantes da proposta de preços apresentada pela CONTRATADA poderão
ser reajustados, utilizando como referência o índice do IPCA/IBGE, ou outro índice que vier a substituí-Io,
acumulado nos últimos 12 (doze) meses, devidamente divulgados.
Praça Voluntários de 32, s/n° - Bairro Ponte Preta - CEP: 13041-900 - CAMPINAS- SP - PABX: (19) 3734-6100
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDiÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Como condição para atender a prestação dos serviços com o fornecimento de
peças a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições de habilitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços de manutenção corretiva serão solicitados por escrito ou por meio
de comunicação compatível (telefone, celular, e-mail, dentre outros) pela SETEC - Serviços Técnicos Gerais,
devendo a CONTRATADA encaminhar orçamento por e-mail e somente após a aprovação da autarquia,
serão executados, devendo a CONTRATADA se responsabilizar pelo transporte para a retirada e entrega do
veículo, bem como pelas despesas dele decorrente, de acordo com o Termo de Referência, juntado as fls. 7178, do protocolo em epígrafe.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A prestação do serviço implica, necessariamente, o fornecimento de peças. As
peças a serem aplicadas nos veículos por ocasião da realização das manutenções solicitadas pela SETE
Serviços Técnicos Gerais deverão ser originais ou genuínas, conforme o Termo de Referência, juntado as
71-78, do protocolo em epígrafe.
PARÁGRAFO QUARTO - Preliminarmente à realização de cada serviço de manutenção cor
a
solicitada, deverá a CONTRATADA apresentar à autarquia orçamento com a discriminação dos serviços e a
relação de peças a serem substituídas, elaborado de acordo com a tabela de tempo padrão SINDIREPA
(http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2013/09/72,24502/confira-tabelas-de-tempo-de-servicos-dosetor-de-reparacao-automotiva.html),
quando couber, e a tabela de preços de peças e acessórios do
fabricante.
PARÁGRAFO QUINTO - O orçamento, quanto às horas de serviço, deverá ser baseado na Tabela de Tempo
Padrão de Serviços do SINDIREPA de acordo com o modelo e seu respectivo fabricante, e os preços das
peças e acessórios serão os da Tabela das Peças e Acessórios dos fabricantes dos veículos, com a
aplicação do desconto ofertado, código das peças em sua proposta.
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento da solicitação escrita da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, para emitir e encaminhar o
orçamento dos serviços solicitados.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá ser emitido um orçamento para cada veículo, sendo necessário que
constem as seguintes informações: número do contrato de prestação de serviços, descrição do veículo, placa
do veículo, dia, mês, ano e nome do responsável pelo orçamento, relação das peças a serem substituídas e \.A
seus respectivos preços, desconto ofertado e códigos do fabricante, número de horas requeridas para
execução e respectivos preços unitários e totais, preço total do orçamento, prazo de garantia dos serviços a /.
ser indicado na proposta.
~
•
PARÁGRAFO OITAVO - Os serviços executados deverão ser garantidos contra defeito de reparos e
montagem pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.
a) A garantia dos serviços deverá ser cumprida, mesmo após o término ou rescisão do contrato.

SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
PARÁGRAFO NONO - O prazo para início da execução dos serviços é de 24 (vinte e quatro) horas, contatos
da aprovação do orçamento pela SETEC - Serviços Técnicos Gerais, exceto em casos mais complexos que
exijam maior tempo da execução dos serviços, o que será previamente acordado entre a autarquia e a
CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A garantia de peças deverá ser entregue junto com a nota fiscal do veículo.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - As peças substituídas passarão a ser de propriedade da Autarquia,
devendo ser entregues por ocasião da entrega do (s) veículos (s).
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - É de responsabilidade da CONTRATADA a substituição da Tabela de
Preços de Peças e Acessórios dos Fabricantes, e deverá substituí-Ia todas as vezes que ocorrer alteração em
seus preços.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá executar seus serviços em oficina própri
dentro da RMC - Região Metropolitana de Campinas, com adequação de equipamentos, pessoal e esp
físico.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Deverá estar incluído na execução dos serviços e no preço aven a o
neste contrato, o fornecimento e aplicação de todos os materiais que se fizerem necessários tais como:
ferramentas, lubrificantes, combustíveis, tintas, solventes, polidores, soldas, massas, adesivos, fitas isolantes,
cola, abraçadeira plástica, veda escape, banho químico, que deverão ter comprovada qualidade e atender as
especificações técnicas e homologadas pelo fabricante dos veículos.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os veículos deverão ser retirados e entregues na autarquia em
horário comercial, juntamente com orçamento devidamente aprovado com as peças substituídas ao
responsável da autarquia;
a) Caso ocorra impossibilidade de retirada do veículo nas dependências da autarquia a CONTRATADA
deverá fazer o reparo na localidade (postos descentralizados) que a autarquia indicar;
b) Serão aceitos apenas os valores que foram contemplados na fase de orçamento.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
PARÂGRAFO PRIMEIRO - CONTRATADA obriga-se a:

~

a) Atender a autarquia no caso de eventuais sinistros dos veículos, no prazo e local indicados pe:;(a
Administração - Divisão de Serviços Gerais - DISEG, em estrita observância das especificações do Edital e ~ "da proposta;

~

b) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

\\

c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

fd
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
d) O contratado não poderá transferir suas obrigações para outro prestador de serviços;
e) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

D Responsabilizar-se

pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execução do contrato;
g) A CONTRATADA, no início das atividades objeto do contrato, deverá fornecer a SETEC - Serviços
Técnicos Gerais, AlC do Sr. Altair Alves Paixão, a Tabela de Preços de Peças e Acessórios dos Fabricantes e
Tabela de Tempo Padrão de Serviços do SINDIREPA, atualizadas, para o devido acompanhamento do
referido instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO - CONTRATANTE obriga-se a:
a) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade os serviços recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidores, Gestor
do Contrato:
AL TAIR ALVES PAIXÃO; E-mail altair.paixao@setec.sp.gov.brediseg@setec.sp.gov.br.
e
o Fiscalizador do Contrato: JOSE FREDERICO ARGENTON, E-mail: diseg@setec.sp.gov.br.
c) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
PARÁGRAFO

SEGUNDO - Caso a CONTRATADA

tencione efetuar a prestação do serviço objeto do

presente edital através de filial, esta deverá apresentar a sua inscrição no CNPJ, a correspondente alteração
do contrato social que a criou, a prova de sua inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual e a
prova de sua regularidade perante as fazendas federal, estadual e municipal.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O não atendimento ao Parágrafo acima implicará o não pagamento da nota
fiscal/fatura, até que seja apresentada essa documentação.
PARÁGRAFO QUARTO - Na ocorrência de nova rejeição de um ou mais subitens da prestação de serviço, '~
ficará demonstrada a incapacidade técnica operacional da CONTRATADA de entregar o objeto nas
condições e especificações contratuais pactuadas, podendo a SETEC, obedecendo a ordem de classiíicação, ~
consultar as demais empresas participantes da licitação para assinar o contrato, na forma do artigo 24, incis~
XI, da Lei 8.666/93 com suas alterações.
cLÁUSULA

DÉCIMA PRIMEIRA - DA TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES

\\ \

Fica terminantemente vedada à CONTRATADA a transferência das obrigações decorrentes do instrumento~

SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia

da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.80010001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
contratual a terceiros, ressalvada a possibilidade da prestação de serviço por filial sua, devendo, no entanto, a
CONTRATADA cumprir rigorosamente com todas as condições e cláusulas contratuais, sendo ainda
admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do contrato não seja prejudicada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de não cumprimento por parte da CONTRATADA, das obrigações
assumidas ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta,
nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações, as penalidades:
a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais a
CONTRATADA tenha concorrido diretamente.
b) Multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, nos seguintes casos:
b.1) Interrupção dos serviços sem motivo justificável por periodo superior a 02 (dois) dias.
b.2) Deixar de prestar os serviços contratados por negligência, imperícia ou imprudência.
b.3) Deixar de fornecer os produtos, insumos e equipamentos utilizados na prestação dos serviços, de
acordo com o Termo de Referência.
c) Multa diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de
10% (dez por cento) desse mesmo valor, nos seguintes casos:
c.1) Não providenciar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, escritório
ou estrutura similar no município de Campinas que permita a perfeita execução dos serviços objeto desta
licitação, durante toda a vigência do contrato.
c.2) Deixar de retomar os trabalhos interrompidos, injustificadamente, a partir do 2° (segundo) dia após a
paralisação, sem prejuízo da penalidade prevista na alínea "b.1".
c.3) Deixar de apresentar seu s Colaboradores devidamente uniformizados.
\

d) Multa de 5% (cinco por cento) aplicada sobre o valor total do contrato nos casos de qualquer transgressão
cometida que não seja uma das constantes das letras "b" e "c" deste subitem.

0\

e) Ocorrendo durante a vigência do contrato mais de 03 (três) vezes as irregularidades indicadas nas letr~s
,
"b", "c" ou "d", ficará demonstrado a incapacidade da CONTRATADA em realizar os serviços objeto deste
,
contrato, podendo a SETEC proceder à rescisão unilateral do contrato, suspendendo temporariamente
CONTRATADA de participar em licitações e a impedindo de contratar com a SETEC pelo prazo de até
(dois) anos.
," r.. \
PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos ~
da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.

SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
PARÁGRAFO TERCEIRO - As penalidades previstas nesta Cláusula têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a
acarretar à SETEC.
PARÁGRAFO QUARTO - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que Ihes
correspondam não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso
fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado.
PARÁGRAFO QUINTO - A desistência da proposta, dentro do prazo de sua validade, a não regularização da
documentação fiscal no prazo previsto e condições estabelecidas, ensejarão a cobrança pela Autarquia, por
via administrativa ou judicial, de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total da proposta, sem prejuízo
da suspensão temporária do direito de licitar com a SETEC, bem como o impedimento de com esta contratar,
pelo prazo de até 02 (dois) anos.
PARÁGRAFO SEXTO - Às sanções estabelecidas, será garantida, em todos os casos, a defesa pré
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

do

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
Constituem também motivos de rescisão os demais casos elencados nos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei
Federal nO8.666/93 e alterações. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, conforme o art.
55, inciso IX, da Lei nO8.666/93, em caso de rescisão administrativa motivada no art. 77 da mesma norma,
além das multas previstas na Cláusula Décima Segunda, alíneas "b", "c" e "d".
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de
R$3.031,25 (três mil trinta e um reais e vinte e cinco centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do
valor total estimado do contrato, na modalidade de depósito caução, recolhida junto a Tesouraria da SETEC,
localizada na Praça Voluntários de 32, s/no, Bairro Ponte Preta - Campinas-SP, conforme guia de
arrecadação juntada às fls. 190, nos termos do item 15.3 do Edital do Pregão Eletrônico nO04/2018.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia de execução do contrato somente será restituída à CONTRATADA no
prazo de 30 (trinta) dias após o cumprimento e comprovação integral das obrigações contratuais por ela
assumidas, mediante a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, devidamente aceito e
processado pelo Gestor do Contrato, sendo que para tanto, a CONTRATADA deverá solicitá-Io através de
requerimento próprio, devidamente protocolado junto ao Setor de Expediente desta Autarquia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
A CONTRATADA tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no respectivo PREGÃO
ELETRÔNICO N° 04/2018, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica fazendo parte integrante deste contrato a proposta apresentada pela
CONTRATADA e juntada às fls. 177, do protocolo em epígrafe.

J

SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia

da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução do contrato deverá ser acompanhada pelo gestor do contrato Sr.
Altair Alves Paixão e fiscalizada pelo Sr. José Frederico Argenton, conforme preceitua o art. 67 da Lei n.
8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel
cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na
Lei 8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização.
PARÁGRAFO QUARTO - Fica aqui estabe/ecida a vedação de que familiar de agente público preste
serviços no órgão ou entidade em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos
termos do art. 7° do Decreto 7.203, de 2010.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Campinas-SP, com expressa renúncia de outro qualquer, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte
vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com duas
testemunhas instrumentais, aplicando-se a este os dispositivos da legislação vigente.
CONTRAT ANTE:

1(" \
SOúiÀ~TÓ

JANAINA DE
NOVAES
Diretora Adm./Financeiro-SETEC
\

CONTRATADA:

Auto Funilaria: Paulo Sérgio Rogério
Cargo: Funileiro de Autos
CPF: 077.780.098-54
Email: Paulo.evaneide@gmail.com

SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS
CONTRATADA: AUTO FUNILARIA MARTELO DE OURO LTDA - ME
CONTRATO W 04/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Funilaria e Pintura para os veículos de utilização de
diversas divisões da Autarquia, sendo um total de 37(trinta e sete) veículos, entre eles veículos a diesel, veículos bi
combustível (utilitários, multimarcas e veículos leves), com fornecimento de peças originais ou genuínas, pelo período de
12(doze) meses, conforme especificados no ANEXO 1- Termo de Referência.
PROTOCOLO N° 9330/2017
PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2018

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 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 tramitação processual, 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 mais que
couber.
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 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Campinas, 01 de agosto de 2018.
CONTRATANTE: SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS

\(_

r

q ~. 'DE ~BRtto

JANAINA
NOVAES
Diretora Adm./Financeiro
janaina.novàê's@setec.sp.gov.br
jana_brito@hotmail.com

Diretor Téc. Operacional
E-mail institucional:orlando.marotta@setec.sp.gov.br
E-mail pessoal:o.marottafilho@gmail.com
CONTRATADA: AUTO FUNILARIA MARTELO DE OURO LTOA - ME

Sócio
E-mail instifucional:martelodeouroltda@yahoo.com.br
E-mail pessoal:martelodeouroltda@yahoo.com.br
"Termo de Ciência e de Notificação, conforme comunicado

;z.

SDG nO27/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo."

Praça Voluntários de 32, s/n° - Bairro Ponte Preta - CEP: 13041-900 - CAMPINAS- SP - PABX: (19) 3734-6100

www."tee.>p.gov.b,- ju,idko@,,"up.gov.b,
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Campinas. segunda-feira.

06 de agosto de 2018

Dcino Ofio:al d(1 \luOIapto

HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI
HOSPITAlMUNICIPAlDR MARIOGAm • HMMG

PORTARIA ~o Ol5nOl8
PORTARIAS ASSl'ADAS PELO SE'HQR DIRETOR..p~ESIDE'TI DA REDE \Il·
"nPAL "DR \lARIO GAmo DE L RGE'CI A. E\lERGE,n
AE HOSPITALAR
O Senhor Direux-Presrõeere. usando das ambuiçôes de seu cargo e. com base na Let Complementar IQI. de 08 de março de 2018 pela presente.
RESOL\T
Re".gu a parnr de 01 1)8 20 18, o nesn da portaria 00 1 2018 que nomeou o servidor
"ARIO SERGIO ROLl\l ZAIDA 'v. matncula 9H. para evercer o cargo em corms'"" de DIRETOR DE DEPARTA "P'TO.
junto a Diretoria Técnica do Hospnal Dr
~Iano GaIt1. da Rede Dr \Iano Gatn de Urgéncra, Emergênc ra e Hospualar.
Re"ogar a partir de 01 082018. o item da penaria 00:2/2018 que nomeou o servidor
\I ARCOS EDIGAR DE -\.L\lEIDA. matricula 868. para evercer a GRATIFIC AC AO
DE FL·'C.\O 11.junto a Rede Dr \Imo GaIt1 de Lrgência, Emergência e Hospitalar
'omear a panir de 01 08.'2018 o servidor \IARIO SERGIO ROll\! UIDA ,. mamcula- 91~. para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DE DEPART.A\IE'TO.
Junto a Diretona TecOlC3 de Lrgêncra e Emergêncra, da Rede Dr \"ano Garn de l rgência, Emergência e Hospitalar
~omear a pamr de üt 081018 o servidor \lARCOS EDGAR DE AL \lEID.A. mamcula - 868. para e, eecer o CaIgO em comissso de DIRETOR DE DEPARTA \IE' TO.
IWlIO. Diretoria Tecnica do Hospital vtumcipal Doutor \1ano G81t1. da Rede Dr
\tÁno GaID de L'rgêncra, Emergéncia e Hospitalar
'omear a partir de 01 08 ~t8 o servidore Fernando Druggl. mamcula - 12009~5. RG ~:!",,63:;"~6. cedido peta Prefeitura \tumclpaJ de Campinas a esta msnnnçêo
através da porrana 'l()()Q9 2018 de 11052018. para exercer a GR.ATIFIC\( -\.0 DE
FL '-(AO 11.junto a Rede Dr. \1ano Galri de L'rgêncta, Emergência e Hospitalar
CamplOas. 03 de,:1gOSlode 2018

DR. \lARCOS EXRIPEDES PIME'iT\
Diretor-Presidented.:tRede '1001opal Dr "ano <Ãt1l de ll~a..
Emergenaa e Hosptrabr

Sl SPE'.S.:\O DO PREG.\O ELETRÔ:-;ICO x • .Jm018
PREG,\O ELETRÔ,teO
;..- 4712018
PROTOCOLO Y 29912018
OBJETO: Contratação de empresa para locação de sisternade videocuurgia.
A Rede vtumcipal Dr \lano Garu de L rgência, Emergência e Hospital. por intermedto da Senhora Preaoerra, em virtude da revisão do mstrumenro convocatono comumC8aos mteres;ado;a si SPE~S.\O "S/SE O/C' do procedimento
Oportunamente. será dl\ y.lgad. no\ 11data para abmura da sessão pubhca da Iic.tação
ELlSA"iGELA RODRIGtES
DE OU\'EIRA
Pregoem da Rode \h .•• capal Dr \lano Cem

21

de Lampma-

CO\lERCI \.L Lm \ C'PJ: 01 17:! 7'>S000~·)} h"", 03 . RS'n.-IS. lIem 05 - RS'>?-IS.
lIem 07 - R.SQ7A8.Item 17 - RSI80.oo.lt<m IQ· RSIIiO.oo. Irem 0-1. RSQ7.-IS.Item OC>.
RSQ1-1S.Item 08 • RSQ7.-IS.ltem 18· RSI80.oo. Item 20· RSISO.OO.Item {)Q. RS'l7.-IS
e ltern 10 . RSQ7.-IS Emp •.••••: BIOTRO"<II,.CO\lERClAL "IEOICA LmA OPJ:
50 5QS271 oool-m Irem 38 - RS2 035.50. lIem ~O . RS32Q.OO,Item +l . RSI :!8O.oo.
Item 30 - RS20-'-lSO. Item ~I . RSJ2Q.oo. Item ~5 • RSI :ro_oo. Item -IS . RS._.oo e
ltem 4'1 • RS2 0'4.50 [mprtSll: SY'(ROFIL\I
OISTRLBllDOR \ LmA C:\'PJ:
SO!>l0ooJQ.lOI-2Q Item::!l - RSJoo.oo.ltem 23· RS.lOO.OO.ltem31 - RSIQSA5.ltem.3-l·
RSI'lS,45,lttm r· RS3oo.oo.lt..,.. 24 - RS3OO,OC\
Item 3: - RSIQ5A5e Irem35· RSI95A5
EmprtSll, ABBOTI LABORAmRIOS DO BRASIL LmA C\PJ: 5Qqog 701,003:·1:
Item 2Q• RSI'lS.OO.Item 5(1. R$-IOO.oo.ltem52· RSI 000.00. Item 30- RSI95.00. Item 51·
RSoIOO.OOe
Item 53· RSI 000.00 Empresa: ROSICLERCIRLRGIc.ALm\
. EPP C\PJ;
ltern 08· R50 ~71!'l Item 30· RSO.l~1. ltem{)Q- RSO':!78Q.ltem 31- RSO.I~I Lmp<=o:
cor-c AO <'0\1 'REPRESE" -\(;'0 I\lPORn( ~O E EXPORnç \0 LmA CWJ:
58 Q50775 0001-08 l~m:8· RSI.b5 Empresa: C1Rl RGICA FER••..
A'DESCO\1ERClO
DE \lATERI-\IS C1Rl"RGICOS E HOSPIT-\l..-\RES· SOCIED\DE LI\tlTADA C'1PJ:
bl -118 04~OOOI-31
RSO.I8Q:-, Item lQ-

hem 18 - RSO.lSQ5. ltem:O

- RSO.l8'l5~ Item~:!·

RSO,l8tJ5.ltem~"'-

RSO.lSU5.1t\"m ~I - RSO.1S0.)5.Itm\~1- RSO.ISQ':'C' Item :!S- RSO.I8Q5
Empresa: CO\lERClU J ALBE trnv C'lóPJ: 7H00052000I·QI
Item 32- RS145.0üe
Ilem3J·RSI45.oo Emp"",,:CRE\lERS
A C'IPJ:8::!!>II.1~&(lI.l:I-{o1 Item ló·RSO.8Q
e Item 11 - RSO.SQPnuo: I: (doze) meses a contar da essmercra da Ata de Regrsrm de
Preços Dat~ 21>1Jt-::'018
Pt-olocolo o- o..~102017 '1odalidadto Precãc Eletróruco no' OI-4Q :01" Ata de Registro
de Preços Objt'lu
-\qulslção ce mmenal hospltal~1f mediante o Sistema d_c Registro "I:
Preços [mp •.•••:CRE\lERS A C~PJ:8~&41 J~500~I-{o1 Item I.1·RS,\oo.ltem
I'
- RS'lS.oo. hem IJ· RSS'.OO.ltem I,,· RSQ8.oo ~presa: DE P~L LI CO\lERClO. RE·
PRESE:\TA(\O. I\lPORHÇ\O
E EXPORTAC ~O LTD \ C\PJ: 03 ~51 1-100001·),
hem OQ. RS1518. ltem 11. RSl05 e ltern l • RS2.IQ Elllp ••••••: I'\DLSTRI ~ H \ B A·
ê

RO'E LmA . EPP C:-IPJ: 0-1O-IO;S3oool-S: Item:5 - RS30.oo. Item:" - RS30.15.
hem ~Q - RS4Q55 Item ~6 - RS~O,OO.Item ~8 - RS),(l.?5 e Item 10 - RS-l~55 Prazo: 1~
(dou) meses a comar da assrnarura da .\.Ia de Regrstm Je Preços 0. •• IS'o.t ;018
C ampmas. OJ de .~"OStode ~ 18

DR. \lARCOS El RIPEDES P"IE'T\
Doretor·p,.".det,,,, <b Rede \IumClpolDo "ano GoIn de L~a.
E~

•• f!o<;poO:U3I

IMA
INFORMA
TICADE MUNICIPIOSASSOCIADOSSiA . IMA

I~FOR'\I..\TK.\ DE '\ll·~KípIOS.\SSOCIAOOS

S/A-I'\IA

Em etendrmemo ao disposto no Decreto t...tuOIclpal n" 16.-.:!Ode 0:1de agosto de 2{lOQ.
toma pubhca a relação das adrmssões e dos desligamentos
do se-uQuadro de Pessoal
no més de Julho de ~oIS

HmIOLOGAÇ..\O
PREG.\O ELETRÔ'lóICO "·3612018
PROCESSO :-r' 93612017
OBJETO Aquisrção de fresas para cirurgia de-neurologia de coluna e crânio. mediante o Sistema dto: Registro de Preços.
Em fece dos elementos coesaames 00 presente processo hcuatono e ao disposto no an 4~.
IOCJSO Vl da UoI F~
nt:f 8 (J6bQ3
combmadocom oan ;O. mcrsc lLdo Decrete \tunICIpai nO 14217 03 e nas observações ferras pelo Senhor (al Pregoeiro (a) resolvo
HOMOLOGARoPregão
Eletrônico n" 0J612018 adjudicando o objeto em eprgrafe.
as empresas abaixo especiâcadas
- \licrodetI. Apard~os 'I"'icos e Odonl~
L.da. EPP para os "em 01 (RS720.ool.
O: (RS7:0.oo1 03 (RSt>Q().ool.0-1(RS6<)().ool.07 (RSoQ().oole 08 {RSoQ().ool.
- Dabasons tmp.e Exp. Comercio LIda. para os itens 05 (RS7oo.oo1e 06{RS7oo.oo1
A Rede \tUnJClpaJ Dr \lano Gani enviara para I) licuante vencedora. 3M\ es de correio eletrônico, arqUl\ o contendo a Ata de Registro de Preços para as~rn8tura do representante 1••••.1da empresa, para posterior devolução em 01 (duas) vias assiuedas.
8tr"8\"OS
de seck, no prazo de três dras corndos e pessoalmenre no prazo de 05 tcmco)
dias corndos contados da data do eIl\IO do COITeIO eletrômco (e-mail). encanunhado
à Rede \twuc.pal Dr. ',Brio Gatti, na Are. de Expediente. localizado no térreo do
Complexo Administrsuvo Dr, Renê Penna Chaves filho. à A\ Prefeno Fana Lima n"
:40. Bairro Parque ItaI.L CEP 13036-901. Campmas SP
ComPU13S,
03 de.ogosIOde :018
DR. '!ARCOS ElRIPEDES
PI\IE"T.-I.
DrR1Of-Pral<kme

da Rc.'de MuniCipal

Or ~'ano Ganl de LI1~c.la. EtneI1~a3

cuco
I_\~A..I"1 \ II V\;{)I I x H ~\t
-,!...
n.\t\ ...

________

O

l 'ID'DI; OE
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LOY'ÇÀO
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C:unptnas..lH

GERbnA

e Hos;ptta13r

Protocolo n· 00112018 \toelalidade Preg;io EletTàrucon" 0017:018 -\•• de Regostro
Objdo Aqwslçào de matmals \.'asculares. anglograhcos e terapeutlco:s' medIante
S.Slem3de RegIstro de Prews Empresa: AL'TO SLRRE DO BR.ASILLmA OPJ:
01 &45-I()Qooo3·Q() lIen 36 - RSI 831.Q5e Item 31 • RSI 831.05 Empresa: \IEDTRO"C

de Preços

_
("ARGO

EXTRATOS
TER'IO DEADIT\\IEYfO
Protocolo nO 020110 1- \lodalidade: I'r-erio Presencial n' 0013 201- Termo de -\.ditamento. Contnolado: CSR • SER\'IÇOS. "DL·STRI.~ E CO\lERClO DE EQLIPA\1E'TOS \lÉDlCOS LTDA C~PJ: 07.~.696c0001-29.
Objeto do Aditam •••to:
Prorrogação contratual pelo prazo de 12 (doze) meses. contados • parnr da data de 10 de
agosto de 2018 \"alor do Aditam ••••o: RSI66.500.oo. Data: 3107,1018
\TA DE REGISTRO DE PREÇOS
ProtlK'Olo n· 08'01017 ~loeI.lidad. Pregão Ejetrôerco nO 00191018 Ata de Regisrro
de Preços Objeto AqUiSIçãode material hespnalar. mediante o Sistema de Registro de
Preços Empnsa.: "I' P CLSmDIO CO\tERCIO DE PRODLTOS HOSPITALARES
· \tE C'lóPJ: 03 ~O~ 979'0001-12 Item 05 . RSO.!>IQ<).
Item OC>. RSO.3175e Item 07 .
RSO,3175 Empresa: ClRLRGIC A L"\O
rro .••C'iPJ: ().f()('3 331 0001-:1 hen 01
· RSO.r e Item 02· RSO.r Empresa: BIOBASE I'DL'STRI A E CO\tERClO LmA
C'IPJ: 052168590001-56
ltem I~ - RSO.62SOe Item 15· RSO.61SO Empr=o: ACCL\lED PRODLTOS \IEDlCO HOSPITALARES LmA C'\PJ: os 105 ,;620001-:]
Item 26 - RSO.l6. Item .3-1- RSo.Q8. Item 27 - RSO.lo e Item 35 . RSo.Q8 Emp •.••••:
BIOTEC PRODl:TOS HOSPITALARES LTD\ C'PJ: 012<» <01 0001-<>8 Item 03 •
RSOAI. ltern 10· RSIO.IO. Item I~ - RSI1.80. Irem 0-1. RSOAI. Item 11 • RSIO.IO e
Irem 13 - RSI~.80 Empr esa: ROSICLER ClRLRGICALTD\
. EPP C'1PJ: Item 08
· RSO.2789. Item 30 • RSO.l~1. Item 09 - RSO.2"'8'l e Item" . RSQ.I~OI EmpNSA:
COT.-\.CAOCO\1 REPRESDoT AC \0 I\IPORH( .\0 E EXPORTAC\0 Lrt», CW J:
589507750001-08
Item 28- RSI.6S Empresa: ClRLRGICA FER.'A ••..DI:.SCO\lER·
CIO DE \IUERIAIS ClRLRGICOS E HOSPITALARES· SOCIED-\DE L1MIT-\.D-\
C''irJ: M ~18 0-120001-31 Irem 18· RSO.I8Q5. Item 20- RSO.l895.ltem 22· RSO.I8Q5.
ltem:~ - RSO.I8Q5.Item IQ-RSO,l8Q).I.em 21· RSO,I8Q5.ltem::";· RSO.l8Q5e Item 25
- RSO.18Q5 E•• presa: CO\lERClAL J ALBE LmA C'PJ: 7~ -1000<2 oool·ql Irem
J~. RSI-l5.oo e ltesn JJ. RS145.oo Empresa: CRE\IER S A CWJ: 82 !>lI 32&002161 hem t6 - RSO_SQ
e Item 17 - RSO.89 Prazo: 1~ (doze) meses a contar da assinatura da
~•• deR"!llStrodePreços Ibta 00002018

~n=._-,o_'_'~_'_(Ó
__ ~_'

Pl

de 3&'OStode 1018

DE RECl RSOS Hl \1..1. ,,"OS

SANASA
SOCIEDADEDEABASTECIMENTO
DE AWA E SANEAMENTO·SANASA

.\\'ISQ DE UCIT.\ç..\O

_

P"'l!io n. 20181177 - ELETRO'KO.
ObjHO: AQlISIÇ\O
DE H'80S
E
CARRETEL E:\I FERRO Fl "0100
Recebimento
das propostas eré ás 8h do dia
TI 8 :!O18 e lOtCIO da disputa de preços dia 228 -10) 8 as 9h A mformação dos dados
para acesso deve ser feita no sue www hcitacoes-c com br. Edual gratuito disponrvel
na lnterner tbttp wwwsanase ccm.bej c da:. 8h as I:h e 13h3Omon .s I" na Gerén",a de Compras e Licusções
Os
de Jul~'1UIlenIQ.adJuwca,ão e de bomologaçêo da hCllaçà<l serào div ulgados
urucamente no smo eterrônico da S_\ ' ..\S\. conforme arngo -$-. I'~do Regulamento
Interno de l.ícuações e Çoutratos da SA"<-\'So\
GERE'('I,,\
DE CO\lPRAS E UnTA(Ôr..s

.'0'

*

SETEC
SERVIÇOSTÊCNICOSGERAIS· SETEC

EXTR-\TO - CO""TR.\TO
<ootnoto o·0412018. Proto<:olo o· 9330/2017: Objeto: Contrataçêo de empresa para
presreçâo de servtços de Fumlaria e Pintura para os veículos de unhzação de diversas
divisões da Autarqure, sendo wn total de 37(trinta e sete) veiculo entre eles veículos
a diesel. veículos br cembusnvel (unhtarios, mutnmarcas e veiculos t~,C'S). com fornecunento dtopecas ongmars ()U genumas. pelo penedo de I:?(dll.tt) meses, conforme
,"""",.ficados no A'EXO I - Termo de Referêncta, Contra.ante: SETEC - Serviços
Técnicos Gerais: Con.ratada:-\'-''TO
FL"<ILARIA ~IARTELO DE OURO LTDA
- \1E. C'PJ: 'H.5'17.383 0001-00: Ucita~jo: Pregão Eletrônico n" ().f 2018: \alor
.oul do <1>nt.•.••o: RS 60 625.00. \'gência:
C Ido ze ) meses, contados da data da
assmatura do \,"'t)ntrafO; ()ata da assina.ura:
01 08 ':018,
AR' \1.00 S.\IXETII
PAL\ClO Jl "IOR
PreSl«k.'f\le

-

SETEC

