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ESTADO DO PARÁ
MUNrCÍPtO DE CONCETÇÂO DO ARAGUATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, no 'l í45 -Bairro São Luiz ll.
coNcErÇAo Do ARAGUATA - PARA CEP 68540-000

CoNTRATO No 090/2021
Processo Licitatório No 27301202'l
Licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônico no 01312021- SISTEIUA DE
REGISTRO DE PREÇOS.
Tipo: Menor PÍeço Por ltem.

lnstrumento Contratual paÉ a

AQUISIçÃO DE RECARGA DE
GÁS OXIGENIO i,IEDICINAL
DESTINADOS A ATENDER ÀS
NECESSIDADES DOS
PACIENTES DE USO CONTINUOS
DO PROGRAMA MELHOR EM
CASA, ATENçÃO BÁSICA E

AMBULANCIAS DO SAMU ,I92,

PERTENCENTES AO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE
coNcEtÇÂo Do ARAGUATA - PA,
que entre si celebram o Município
de Conceição do Araguaia-PA e a

empresa L.E DE SOUSA
coMÉRcro EsERvrÇos EtRELt.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram O Fundo ilunicipal de
Saúde de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia, Estado do
Pará, à Av. JK, no 3343, CEP 68.540-000 - Bairro Centro, Conceição do
Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF sob no 17.453.467/0001-90, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela SecreÍana, Sra.
Sra. Elaine Salomão de Sales, brasileira, Casada, CPF 83í.3"14_931-00 e
RG 330.659.3 SSP-GO, residente na AV. JK, n" 2172 - Setor universitário -
Conceição do Araguaia - PA, e de outro lado a empresa L.E DE SOUSA
COiIÉRclO ESERVIçOS ElRELl, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ N' 36.170.3271000í -59, inscrição estadual n' 12.6339880,
inscrição Municipal n' 02612021, com sede à Av. do Ypês no 08, Loteamento
cidade Nova - Davinópolis/MA Fone: (99) 9881 1-7984, e-maal:
centalcitvsolucoes@omail.com, neste ato representada por seu
representante legal o Sr. Leonardo Eugênio de Sousa, brasileiro,
representante comercial, portador do CPF no 009.597.853-45 e Registro



ESTADO DO PARÁ
MUNICíPIO DE CONCEIçÃO DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TÍav. Vereadora Virgolina Coêlho, no 1145 -Bairro São Luiz ll.
coNcErÇÃo Do ARAGUATA - PARÁ CEP 68540-000

Geral no 0í67899520014 residente e domiciliado à Rua 02, no 07, Parque

Buriti, lmperatri/MA, doravante denominada CONTRATADA,
convencionam a: AQUISIçÃo DE REGARGA DE GÁs oxlcENlo
MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS

PACIENTES DE USO CONTINUOS DO PROGRAMA iIIELHOR EiJI CASA,
ATENÇÃO BÁSICA E AMBULANCIAS DO SAMU 192, PERTENCENTES
AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIçÃO DO ARAGUAIA.
PA, subordinado às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DOS FUNDAMENTOS
1.1 - O presente instrumento contratual decorre da ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS, da Licitação Pregáo ELETRÔNICO
no 01312021 - Registro de Preços no 01312021, homologada

em 2011012021 , do tipo Menor Preço por ltem, de acordo com

a Lei no 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei no 10.520 de 17

de Julho de 2Q02, Lei Complementar no 123 dê 14 de
Dezembro de 2006, Lei Complementat no 147 de 07 de
Agosto de 2014, Decreto Federal no 7.892 de 23 de Janeiro
de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços
previsto no art. 15 da Lêi 8666/93,.

1.2 - Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o

disposto nas Leis supramencionadas e segundos os
princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente
de Direito Privado, em benefício do interessê público.

'1.3 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão
ELETRÔNICO n" 013t2021 para Rêgistro de preços no

02312021, a teor do artigo 55, inciso Xl, da Lei 8.666i93.
1.4 - lntegram o presente Contrato, o respectivo Processo sob o no

2730t2021.

CLÁUSULA SEGUNDA . DO OBJETO
2.1 - Constitui-se objeto deste instrumento a: AQUISIÇÃO DE
RECARGA DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A
ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DE USO
CONTINUOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATENçÃO
BÁSICA E AMBULANCIAS DO SAÍUIU 192, PERTENCENTES AO
FUNDO TUUNTCTPAL DE SAÚDE DE CONCETçÃO DO ARAGUATA
- PA, atendendo a discriminação contida no Termo de Referência -

Anexo I do prêsentê Edital.
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ESTADO DO PARÁ
MUNICíPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÂO

Trav. Verêador-a Virgolina Coelho, no lí45 -Bairro São Luiz ll
coNcErÇAo Do ARAGUATA - PARA CEP 68540-000

CLÁUSULA TERCEIRA . NORMAS DE EXECUÇÃO

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a executar o presente contrato,
observando o estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que

constituem parte integrante e complementar deste instrumento,
independentemente de transcrição:

3.2 - Edital e Anexos do Pregão ELETRÔNICO Para
Registro de Preços - Proposta da Contratada
3.3 - Ata de Julgamento da Licitação

cLÁusuLA QUARTA - PREçO E FORiTA DE PAGAIT|ENTO

4.1 - PREÇO - O preço da presente contÍatação atende ao abaixo
especificado (conforme proposta vencedora adjudicada):

4.2-O pagamento será efetuado mensalmente em moeda corrente, através de

transferência Bancária, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto

pelo setor competente da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que os

produtos estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não

haja fator impeditivo imputável à licitante vencedora.

4.3- A nota fiscalffatura deverá indicar o número da conta conente e agência

bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.

4.4. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que

eventualmente vierem a ser aplicada. Sendo a licitante vencedora isenta

ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa ou de

contribuição social ou ainda optante do SIMPLES, deverá apresentar junto

MATERIAL DE CONSUMO

ITEM ESPECIFICAÇÀO UND QUANT.
ANUAL

V. TOTAL

Recarga de Oxigênio
Medicinal em Cilindro
capacidade de 7 m3 a 10
m3

M3 2.500 R$ 59,00 R$ 147.500,00

Á
r

V. UNIT.
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CLÁUSULA QUINTA. PRAZO DE uGÊNGIA oo coNTRATo
5.1 - O Prazo de vigência do contrato inicia-se da sua assinatura e
vigorará até 3111212021. O Prazo para assinatura do Contrato pela
emprêsa vencedora será de no máximo 05 (Cinco) dies após a
emissão do Contrato.

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
'10.30'1.0203.2.118

33.90.30 00 (coNSUMO)

12'140000 (TRANF. DE RECURSO SUS)

SAIIU

10.302.0210.2.123

3.3.90.30 oo(coNsUMO)

í2140000 0RANSF. DE RECURSO SUS)

ENFRENTAISENTO DE EÍUIERGÊNCII T.IO CONT. COVID-í9

10.122.0220.2.209

3.3.90.30 00 (coNSUMO)

12142100 (rRANSF. SUS BLOCO DE CUSTETO - COVTD-19)

á

ESTADO DO PARÁ
MUNrCíPrO DE CONCETÇÃO DO ARAGUATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Trav. Vereedora Virgolina Coelho, no í 145 -Bairro São Luiz ll.
coNcErÇAo Do ARAGUATA - PARA CEP 68540-000

com a fatura, cópia do comprovante respectivo.

cLÁusuLA sExTA - RECURSOS ORçAMENTÁR|OS
6.1 - As despesas com a presente licitação conerão a conta da Dotação

Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do exercício. A

dotação orçamentária também será informada por ocasiáo da emissáo da

Nota de Empenho.

ATENÇÃO BÁS|CA OE SAÚDE

10.301 .0200.2.1 13

33.90.30.00 (coNSUMO)

í2140000 (TRANF. DE RECURSO SUS)



u&r
- jl.-.l-- !rq'.N-

,d,§{,t\*"y'

7.1 . í 2. Comunicar à Administração modificação em seu endereço ou
informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação
realizada no endereço constante neste contrato;

7.2. DA CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo
estabefecido neste contrato; Pregão ELETRÔNICO no OO13l2O2l

000131

ESTADO DO PARÁ
MUNrCíPrO DE CONCETÇÃO DO ARAGUATA
coMtssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÂO

Trav. VeÍeadoÍa Virgolina Coelho, no íí45 -Bairro São Luiz ll.
coNcErÇÁo Do ARAGUATA - pARÁ CEp 68540-000

cLÁusuLA sÉrMA - oBRtGAçôEs E RESPoNSABTLIDADES
7.1 . DA CONTRATADA:
7.1.2. FoÍnecer com pontualidade os oxigênios medicinais solicitados

conforme solicitação/requisição dos serviços emitida pela Secretaria
devidamente assinada por servidor competente para tal;

7. í.3. Comunicar imediatamente e por escrito à Administraçáo, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam
adotadas as providências de regularizaçáo necessárias;

7.1.4. Atender com prontidão às reclamaçôes por parte do recebedor dos os
oxigênios medicinais, objeto deste contrato;

7.í.5. Entregar os serviços contratados estritamente no prazo estipulado, em
perfeitas condiçôes, sem indícios de avarias ou violação.

7.'1.6. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do
objeto licitado;

7 .1.7. ReÍazeÍftrocar/substituir, reparar/corrigir, de imêdiato, às suas
expensas os oxigênios medicinais caso venham a ser recusadas no ato
de recebimento, sendo que este ato não importará sua aceitação,
independentemente da aplicação das sanções cabíveis, quaisquer
serviços defeituosos que houver prestado;

7.1.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Orgão e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução
das obrigações assumidas.

7.'1 .9. lndicar, por escrito, prepostos ou profissionais equivalente (e seu
eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail para
contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel
execução do contrato e cuidar para que esse profissional.

7.í.10. Responsabilizar-se, com a movimentação e transporte dos oxigênios. e
todos os materiais necessários pa? rcalizaçâo do objeto contratado até
o local da realizaçâo dos eventos e festividades são de inteira
responsabilidade da mesma;

7.1.'1 1. Manter todas as condições de habilitação exigidas no presente contrato
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MUNrcípro DE coNcErÇÃo Do ARAGUATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃo

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, no í í45 -Bairro São Luiz ll.
coNCEtÇÃo Do ARAGUATA - pARÁ cEp 68540-000
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b) comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada qualquer
anormalidade no fornecimento dos bens, podêndo recusá-los caso não estejam de
acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão ELETRÔNICO no
O13l2O21 e seus anexos;

c) prestar, através de seu representante, as informaçóes necessárias, bem como
atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigaçôes contraídas;

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no
instrumento convocatório e seus anexos;

e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Órgão
Gerenciador, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;

g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora;

h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

3.1 ."1 . A fiscalização exercida pelo Orgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade da Fornecedora Registrada pela completa e perfeita execuçáo do
fornecimento.

8. CLAUSULA OTTAVA - DO PRAZO E CONDçÕES DE ENTRGA DOS TTENS

8.í.1 Os fornecimentos dos itens registrados serão solicitados mediante o
envio da respectiva Ordem de Fornecimento.

8.1.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade,
descrição do produto, valor, assinatura do requisitante e data de expedição.

8.1.3. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada via email à
Fornecedora Registrada ou por qualquer outro meio hábil.

8.1.4. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de Fornecimento por mês.

8.1.5. Os itens solicitados através da Ordem de Fornecimento deverão ser
entregues acompanhados da nota fiscal, dela constando os valores unitários
e totais, descriçáo do produto e a quantidade dos respectivos itens.

8.1.6. A Fornecedora ficará obrigada a atender todas as solicitaÇões
efetuadas atrâvés das Ordens de Fornecimentos emitidas durante a
vigência do contrato, mêsmo se a entrêga delas decorrente for prevista para
data posterior ao seu vencimento.

8.í.7. O prazo de entrega dos oxigênios medicinais devera ser entregues
conforme determina termo de referencia , contados a partir da comprovação do
recebimento da nota de empenho;
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coMtssÃo prnuRrueNre DE LtctrAÇÃo
Trav. Vêreadore Virgolina Coelho, no ií45 -Bairro Sáo Luiz ll.

coNcErÇÂo Do ARAGUATA - pARÁ CEp 68540-000

8.í.8 O servidor responsável designado como representante do gerenciador
deste contrato, para o acompanhamento e fiscalização do contrato será ãesignando
por cada gestor da pasta, através de decreto/portaria.
8.2. Do Recêbimento:

- _ 8:2;.1..Os materiais, objêto desta licitação, deverão ser entregues a Secretaria
Municipal solicitante, de forma parcelada, em conformidade com termo de referencia e
ordem de Fornecimento, de acordo com as necessidades das secretarias Municipais.

8.2.2. Os oxigênios medicinais deverão apresentar qualidade, marca e
especificações idênticas às mencionadas na proposta comercial da Fornecedora.

8.2-3. o prazo de entrega do objeto será conforme prazos estaberecidos no termo
de referencia, contados a partir do recebimento da ordem de Fornecimento.

8.2.4. se a contratada recusar-se injustificadamente a entregar os materiais no
prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada ã ordem de
classificação, sujeitando-se à desistente as penaridades previstas neste contrato, sem
prejuizo da aplicação de outras sanções cabÍveis.

q 2 5 A entrega dos produtos deverá ser rearizada nos rocais descritos nas ordens
de Fornecimentos, de segunda a selÍa feira, no horário das g:oo às 14:00 troras, farapossibilitar a conferência.

8.2.5. Os produtos deverão ser entregue rigorosamente de acordo com as
especificações das respectivas propostas, na êmbalagem original, em peíeito estado,
sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade,Éem inadequação de
conteúdo. identificadas.

8.2.6. O produto, no ato da entrega, deverá estar acompanhados da Nota fiscal
descritiva, constando número da ordem de Fornecimento, dados da conta bancária
para depósito do pagamento, quando for o caso, bem como da CND do INSS e CRF
do FGTS.

8.2.7 . O ato de recebimento do objeto licitado, não importa em sua aceitação. A
criterio do Orgão Gerenciador será submetido a sua veriÍicação, cabendo a
Fornecedora Registrada, a troca dêntro de 24 (vinte e quatró; horas, do(s) objeto(s)
que vier(em) a ser recusado(s), por não se enquadra(em) nas especificaçõeé
estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano em geral, identificádo no ato do
recebimento ou no período de veriÍicação. Fundo Municipal-de saúde oe conceiçáá áá
Araguaia-PA ,pregão ELETRôNICO no OO1312O21

CLAUSULA DECtirA - iroDtFtcAçôES E ADITAMENTOS

Eba
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CLAUSULA NONA- DOS LOCAIS DE ENTRGA OOS ITENS
9.1 - Os itens deverão ser entregues conforme as especificaçôes do Anexo l,
do Edital, contados a parfir da comprovação do recebimentoãa nota de
empenho.
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ESTADO DO PARÁ
MUNrCípto DE CONCETÇÀO DO ARAGUATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀO

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, no í145 -Bairro São Luiz ll.
coNCEtÇÃo Do ARAGUATA - pARÁ CEp 68540_000

í í.6 A licitante vencedora será notificada, por escrito para recolhimento da
multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa

í 0.1 - Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou
11éscrmo), bem como prorrogaçâo de prazo, poderá ser determináda pela
CONTRATANTE através de aditamento, atendidas as disposições previstas na
Lei 8.666 de21lOOl93.

CúUSULA DECITTA PRIMEIRA. DAS PENALIDADES
I I .1 - sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a

Detentora/Contratada às penalidades seguintes:

a) suspensão do direito de ricitar ê contratar com a Administração direta e
indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos (Art. 87 1il, da Lei 8.666/9i), em função
da naturêza e da gravidade da falta cometida ou enquanto peidurarem 

- 
os

motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar
g!?isquer atos previstos no Art. 70 da Lei Federat n. 10.5á0, de 17'de jutho de
2002:

b) 
Pg.:l?r.1ç-"o de inidoneidade para ticitar e contratar com a ADMTNTSTRAÇÃO
PUBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureia e
gravidade. o ato da decraração de inidoneidade será proferido por quarquer
gestor da Prefeitura Municipar participante deste municipio, mediante
publicação no Diário Oficial do Estado.

11.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, â Detentora/contratada incorrerá
em multa de mora de até 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo
da Administração, excluída, quando for o caso, a parcela cones[oÁdente' aos
impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.

íí.3 Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sançóes:

a. ADVERTENCTA por escrito;

b. Multa de até í0% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da
parte contratual não cumprlda a juízo da Administraçáo;

íí.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida
de processo administrativo com ampra defesa, sendo exsíveí oeáde a daia oo ato,
fato ou omissão que lhe tiver dado causa.

í í -5 As multas e penaridades serão apricadas sem prejuizo das sançôes cíveis e
penais cabíveis.

ê
v'
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Trav. VêÍeadora Virgolina Coelho, no í14S -Bairro São Luiz ll.
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notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu
valor será deduzido das faturas remanescentes

CúUSULA DEcIMA sEGUNDA. RESCIsÂo CoNTRATUAL

12.1 - O Contrato poderá ser rescindida de pleno direito:

12'4 PodeÉ ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou uniraterarmente pela
Administraçáo, a quarquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à
Contratada, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos
incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos
da legislação pertinente.

12.1-1 Pela Administração independentêmente de interpêração judiciar,
precedido de processo administretivo com ampla dêfesa, quando:
a) A contratada não cumprir as obrigações constantes do contrato;
b) A contratada não formarizar o coNTRATo decorrente ou não retirar o

instrumento equivarente no ptazo estaberecido, sem justificativa aceita pera
Administração;

c) A Contratada dercausa a rescisão administrativa do contrato;
d) Em qualquerdas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;e) Não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese de este se tornar superior aquere

praticado no mercado;
f) Por razóes de interesse púbrico, devidamente justificado pera administraÉo;g) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda quê em paÉe, das obrigações

assumidas pela empresa detentora;
h) caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em paÉe, das obrigações

assumidas pela empresa detentore:

12.2 Pela contratada quando:
a) Mediante soricitaçáo escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força

maior;
b) A solicitação da contrateda para canceramento do contrato deverá ocorrer

antes do pedido de fornecimento pela contratante.

í2.3 A inexecução totar ou parciar das obrigações pactuadâs no contrato enseja a
rescisão da mesma, uniraterarmente pera Administração, ou biraterarmente, ôom
as consequências contratuais ê as previstas em lei ou no Ato convocatório,
mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com
fundamento nos art. 17 e 78 da Lei 9.666/93, contudo, sempre atendida à
conveniência administrativa.
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12.5 Da rescisão procedida com base na cláusula g.6 não incidirá multa ou
indenização de qualquer natureza.

í2.6 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em
Lei, será feita por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), juntando_se
o comprovante aos autos que deram origem ao contrato;

í2.7 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço da Detentora, a
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 0.,1 (uma) vez,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
í 3..1 - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei g.666 de

21106193 e, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda
que delas não se faça menção expressa.

CLAUSULA DECIÍIIA QUARTA. DO FORO
14.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia-pA, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, que de outra
forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a
qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que
seja.
14.2- É por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e
condições, as partes assinam o presentê instrumento em três vias de igual
teor e forma, perante as testemunhas signatárias para que produzam seus
efeitos jurídicos e legais.

Conceição do Araguaia-PA , 2011012021

\)
ELAINE L O DESÁ

GESTORA MUNICIPAL DE SAÚDE

L.E D SOUSA C c ER Ços IRELI
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ESTADO DO PARÁ
MUNTCiPTO DE CONCETÇÂO DO ARAGUATA
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Trav. Vereador-a Virgolina Coêlho, no 1145 -Bairro São Luiz ll.
coNcEtÇAo Do ARAGUATA - PARA CEP 68540-000

CNPJ No 36. 1 70.32710001 -5
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