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SECRETARIÂ OE ASSUNTOS JURIDICOS

GoNÍRATO No. 088/2020
PRocEsso LrcrÍATóRto N" o7o/2020
DTSPENSA N" 017/2020
ARTIGO 4", DA LEI FEDEML T,/O í3.979/2020

J
"J t'corrúrlÇÃo oE EÍrrpREsA PARA PRESTAçÃo

DE SERVIçOS OE INSTALAÇÃO OE REDE DE

oxrcÊNlo rúEotctNAL, coi, CENTRÂL DE
DrsrRrBurÇÃo E aRMÂZENAMENTo, PARA
ATENOER AS NECÊSSIOADES DA SECRETARIA DE
SAUDE DO MUNICIPIO OO PAULISTA/PE, QUE, POR
MEro oa SEGRETARiA DE saúDE, GELEBRAM DE
UM LADO O IúUNICIPIO DO PAULISÌA E A EÌúPRESA
R.c. coÌúÉRcto 0E GAsEs E EoulPAÍúENÍos
LTDA,, NOS TERMOS QUE SE SEGUEÍú:

suto de 2019 elaboÊda pela Comissáo Permanente de LicitaÉo de Saúde, institulda por meio da
no. 078/2020, datada de 2í do janeiro de 2020, íegrda pela Lei 8.666/1993 e slras alteraçóes
cujo Procosso no 070/2020, com todos seus anexos e, principalmente, a proposta da
juntamente com o Oício n" 505/2020, da Secretaria de Saúde, quê solacitia a lavÍatura cleste contrato
o presente, independentemente de transcriÉo.

CLAIJSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

2.1, O valor total do presente conkato é de Rl 88,900,00 (oltênt e olto
orooosta da CONTRAÌADA, e tabela descritiva abaixo:

1.1. o Díesente contrato tem como objeto a PREsÍaçÃo DE sERVIços DE INSTALAçÃo DE REDE DÉ
oxrcÊNro MEDtctNAL, cotú cENÍRAL DE DtsrR|BUtçÃo E ARMAzENAÌúENTo, PARA ATENDER as
NEcESSIDADES OA SEcRETARIa DE SAÚOE, tudo em coníorÍnrdade com o especiícado na Disp.nsa no /.ìo17t2020 \t^ tv
cúusuLA sEGUNoa - Do vaLoR DÕ coNTRATo

ir?.ïp
-1. 

L

O MUNGIPIO oO PAULiSTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça P€amenon
Magalhães, s/oo, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n" 10.408.E39/0001-17, por meio do Fundo
Íúunfci9af do Saúde. instituÍdo sob o CNPJ n" 09.25 í.11$/0001-23, com sede à Av B(asil 222, Maê quape
I, CEP: 53441-600, neste ato repÍesentecla, nos termos do Dacroto [uniclpal n'20/2017, pela Secretária cle

Saúde nomeada atÉvés da Po.taria n" 00,U2017, Srâ. Fabiana Damo B€maÉ, brasibira, divorcrada.
odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o n" PE-CD-g160. portadora Cédula de ldentidade no 7.032.504 SDS/PE
inscrito no CPF/MF sob o n" 059 6E2.224-33, residente e domiciliada na cidade de Recíe/PE, doravante
oenominado srmplesmente CONÌRÁTANÌE.

coNÍRÂTADA: R.C. CO ÉRCIO DE GASES E EQUIPAiIENÌOS LTOA., pessoaiurÍdicã de direÌto privado,

inscrita no CNPJ/MF sob no 03 259.614i0001-80, com sede na Rua do Sossêgo, 445, Boa Vista Recife/PE
CEP: 50.050480, neste eto rêpresentada por seus administradores, Sr Rênato AlcântâÉ Fadaa, brasileiro
casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de ldentidaee, RG n"
z.oal ogl SSÈpÊ e inscdto no oPF/MF n" 333 552.6ô4-34, residente e domiciliedo na Rua BâÍáo de
Itamarecá,460, Ape 1702, Espinheiro, ReciÍe/PE, CÊP:52.020-070, e o Sr C. .ucio Toror Bezerra do
Mene!.á, brasileìro, desquitado, empresário, portador da Cédula de ldentidade, RG n0 1 166.639 SSP/PE e

inscrito no CPF/MF n' 127.071 804-59, residente ê domicaliado na Avenida Rosa e Sìlvã, 468, Apf 1201,

Espinheiro, Recife/PE, CEP 52 020-220 dorevânte denom inado CONTRAÍADA

FUNoAIìENTAÇÂo JURiDIcA:

Fundamenta-se o pÊsente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de DiEpsnEs no 017/2020
com bass no Artigo 40, da Lèi Federal n" 13.979/2020 que dispóê sobro as medidas para enfrentâmento

Praça Agamenon Magâlháes, s/n, Cenro - Paulista/PE CEP 53 401'441
e: 3433-3636 Ê-mail: peglgb(ApAsljÊIEICigLDI CNPJ: 10 40E 639/0001-1

mll, novoccntoa rÊala), conforÍne
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crÁusura lenceru - DA DorAçÃo oRçAMENTÁRIA

3.1 A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária:

Atividade: 4521 - Enfrentamento da Emergência COVID - í9
Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de T€rceiros - Pessoa JurÍdica
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Govemo Federal
Valor Empenhado: RS EE.900,00 (oitenta a oito mil ê novecentos ,cals)

cr-Áusut-l euARTA - oo LocAL DA pREsrAçÃo Do sERvrço

4,1 Os serviços deverão ser realizados nas dependências do Hospital de Campanha COVID-19 - Provisório
na Rua do Nobre, s/n, Bairro do Nobre, Paulista/PE.

clÁusuta outNrl - Do PAGAMENTo

5.1. O CONTRATANTE providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato;

5.2. O pagamento será efetuado em atê 05 (cinco) dias após a finalização da prestaçáo do serviço mensal,
conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentaçáo da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestado pelo setor técnico competente, comprovando a prestaçâo do objeto deste contrâto.

5.3 O CONTRATAI,ÌTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo
com as especificações constantes no Termo de Referência do Procegso no' 07012020.

GúUSULA sExTA - DA VIGÊNCIA, DA EFICÁCIA E DOS PRÂZOS

' 
6,1 O pÍesente contrato terá a vigència de 03 (très) mese6, contados a partir
instrumento, de 24 e abril de 2020 a 23 julho de 2020, podendo ser
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situagâo de
conforme Artigo 40 H, da Lel no '13.97912020.

cLÁusuLA sÉTrilA - DA FtscAltzAçÃo

7.1. A Íìscalizagâo do objeto será exercida pelo CONTRATANTE, por mero de unidade
que lhe convier;

3
í,ilse

7e,->j
c^l

.v\l
do presente
sucessivos,
úde pública,

lnstalação de íede de oxigênio medicinal, com cenfal de
distÍibuição e armazenemento, incluindo à instaleâo de 38
postosde consumo, 01 bloco maniÍold (cenfalde oxigênìo)
2x2; 01 painelde alarme eletrônico;250 cotoveloa de cobre
1smm, 25m tubo de cobre 2mm, '10 cotovelos de 22mm; 8

conectores macho de 15x1/2; 100 luvas de lsmm; 300m
tubo de cobre '15mm, 1kg solda prata 35% 10 potes de
fluxo; 4 registro de % tipo esÍera; 10luvas de 22nm:200
abÍaçadeiras de aW yri 38 fluxômetros nos diversos
setores âtendidos pelo hospitalde campanha da Prefeitura
do Município do Paulista, confurme RDC N" 50 da ANVISA

88.900,00

9^
Fone: 3433-3636 E-mail: p4!!98@p3.U!g!9,-E,oov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17 A,tJUR'$,

kocesso Licitatório if 0 - DisDensa n"

ITEM DESCRTçÃO UNO. QTD.
UNTARTO

TOïAL

,|
und. 01

88.900,00
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7.2. O CONTMTANTE é íeseNedo o direito de, sem que de qualquer formê reskinia a plenÍtude dessâ
rêsponsabrlrdâde, èxercer a mais ampla ê completa Íscalizaçáoi

7.3. A supervisão poÍ parte do CONÌRATANTE. sob qualquerformê náo rsentâ ou dríninuia responsabilidade
da CONÌMTADA na perfeita execução de suas têrefãs

7.4, O CONTRATANTE designará servidor para proceder à fìscalizêção e acompanhamento da execução do
contreto, devendo o mesrno anotar em registro próprio todas as ocoÍènciãs a ela relativas, determinando o
que for necessário â regulânzação das faltiâs ou defeitos observados, e entregará a Administração em até 02
(dois) dlas úteis antêriores ao térmrno do mès em curso

7.5. O acompanhamênìo ê a íiscalizaçào da execuçéo do çontrato consistem nâ verificãção da conformidade
da prestaçáo dos serviços e dâ êlocação dos Íecursos necessários de forma a assegurar o peíeito
cumprmento do êjuste devêndo sêr êxercrdos por irm ou mais represêntantes do CONTRATANÌE,
especialmênte designados. na íormâ dos anlgos. 67 € 73 d. Lei no 8.666, de í993, e do aÉ. 60 do Decrato
no 2.271, de 1997.

7.6. O representanìê do CONTRATANTE deverá ter a etperiénciâ necessária para o acompanhêmenìo e
controlê clâ execução dos serviços e do contrato.

7,7. A verficaçâo da adequação da prestaçâo do seN ço deverá seÍ realizada com base nos critérios previstos
nêste Inslrumento ContEtual.

7.8. O fiscalou gestor do conkato, ao veiÍcâr que houve subdiínensionamento da produtividade pactuada
sem perda da quãlidâde na execução do serviço, deverá comunrcãr à autoridade responsável pa€ que êsta
promova a âdequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no S lo do artigo 65 da Lei no 8.665, dê 1993.

7.9. O represêntante do CONÍRATANÌE deverá pÍomover o rêgistro das ocorrências verjÍcãdes, adotando
as providências necessárias ao fìel cumprimento das cláusulas contratuâis, conforÍhe o disposto nos SS 1o e
? do art. 67 d. Lêl no 8,666, d. 1993.

cúusuLA otrAVA - DAs oBRrcaçÕEs DA CoNTRATADA

8.1, Constituem obrigações dâ CONÌMÌADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei no 8.566/93.
as seguintes

8.1.1. Obedecer às especiÍcaçóes constantes neste contratoì

8.'t,2. Responsabilizar-se pela prestação do serviço ressaltando que todas as despesas de transporte
e outras necessárias ao cumprimento 3ê suas obrigaçõ€s sêrão de responsabilidade da
CONTRÂTADAi

8,í.3, Reêlizar os serviços no locaÌconstantes na cláusula quartia deste conkato

E.1.4. O retardamento nâojustiflcado na prestação do objeto considerar-seá como inftação conkatual;

6.í.5. ResponsabilizaÍ-se pelos danos causados dirctamente à AdministÍaçêo ou a tercerros.
decorrentes de sua culpa oLr dolo na execuÉo deste conÍato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade ã fiscalizâção ou o acompanhamento pelo CONTRAÍANTE;

8.1.6. Manter com o CONÍRATANTE, relaçáo sempre formal, por escrito, ressalvacÍos os
entendimentos verbais rnotivados p€la uÍgênc€ que deveÍão serde imediato confìmados por escrrtoi

8.í.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do obieìo deste contrato,
comDreendidas todas âs dêspesas incidentes direta ou indiEtâmente no custo, inclusve os
Drevidenciárìos e fiscais. tais como imgostos ou tiaxês, custos de deslocamento nece
fornedmênto dos bens objeto deste contrato;

\-

Praça Agamenon Magãlháes. si/n, Cenko - cEP 53 401-441
Fone: 34393636 E-mair: pê.9!9ts@pegjj9ts.!g.g.qyiÍ CNPJr 10.406.639/0001-17 *td
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SECRETARTA OE ASSUNTOS JURiDICOS

Lt.E. Lranter durante toda a execução deste contrato. em compatibilidade com as obrigaçóes
assumidês. todas as condições de habìlitêção e qualificaçáo exigidas no Proc6ao n'.070/2020
consoante o que p.eceitua o inciso Xlll do .Éigo 55 da Lei no. 8.666/93, atualizada.

CúUSULA NONA - DAS OBRIGAçÕES DO CONTMTANTE

9.1. Constituem obrigaçóes da CONTRATANTE:

9.1, Exercer a ÍscalizaÉo da execuÉo do objeto contratado

9.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao íiel cumprìmento das cìáusulas contratuais;

9.1.3. Eíetuar o pagamento devido na foíha estabelecida na cláusula quinta deste cgntÉto.

9.í./t. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execuçâo pela CONTRATAOA, dando-lhe
acesso e proÍnovendo o bom entendimento enke seus funcionérios e empregados da CONTRATAOA,
cumprindo com as obígações pré-estabeleoclas

9.í.5. Comunicar poÍ escrito à CONÍRÁTAOA qualquer irreg!larídade encontrada,

9.í.6. Analisar a nota fìscal para verifìcar se a mesma lhe è destinada e se as especiÍi€ções são ãs
meshas descritias no teÍmo de referência do PÍocasso no. 070/20m;

9.í.7. ComunÉâr por escrito à CONTMÍADA o não recebimento do objeto, apontando as razóes de
suâ náo adequâçào aos terdìos conhaÌuars,

9.1.8. A CONÌMTANTE é reservado o d reito de, sem que de qualquer Íorma restnnja a plenitude
dessa responsabìlidade, exercer a mais ahpla e completa íscalização sobre o,cumpramento das
especificaçóes e condiçóes deste contrato;

cLÁusuLA oÉcrli|A - DAs coNDtçôEs DE HAB|LrraçÃo

10.í. A CONTRATAOA Íca obrigada a manter. durante toda a execuÉo deste contrato, todas as condiçóes
de habilitâção e quâlificaçáo exigidas no.Pbcêsso no. 070/2020, em compatibilidade com as obrigaçóes por
e|e assumloâs

CLÁUSULA DÉCIT'A PRIMEIRA - OA RESCISÃO

11.í. O descumpnmênìo dê qualquer clálsula ou de simpleslondiçáo deste contrato, assim como a elecução
do seu objeto em desacoÍdo com o estabelecido em suas cláusuiês e condiçóes, dârá direito à

CONTMTANTE de rêscindi-lo mediante notificação expressa, sem que cãiba à CONÍRAÍADA qualquer

direito, exceto o de receber o esÌrito vãlor coÍespondente âos fornecimentos realizâdos, desde que estejam
de acordo com as pÍesçrìçõqs ora pactuadas

11,2. Este contrato poderá ser rescindido:

Poulisto

I . Por ato UNILATEFìAL dâ CONTF|ATANTE, nos casos dos
Fedsrll n.o 8.666/93, atualizada;

ll . AMIGAVELMENTE, por acordo entre as panes, reduzado a
que haja conveniència para a Adminastração;

lll - JUDICIALMENTE, nos termos da legislaçâo.

11.3. A rescisáo de que tÍala o iteín 11.2 inçiso I desta cláúsula, acaneta as seguintgs consêquências, sem
prejllzo daB sânçô€s pÍevistas nesie conFato e na L.i Fsdgôl no 8.6Â6193, atualizada:

.) Retenção dos créditos decorÍentes deste cont.ato até \ \imite dos prejuÍzó causâdoa à

incisos | ã Xll s XMI do art 7E da L.l

termo no processo de licitaçáo, desde

CONTRATANÍE;
b) Assunçáo imediata do objeto deste conìrato pela

encontrar: t4
ANTE, no estado e local e

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - PaulisldPÈ CEP 53.401.441.
Foner 3433-3636 E-maal oaulistiaGDoauìista.oe.aov.br CNPJi 10.40E.E39/0001-17

h'
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c) Exec!ção da gaÉntia contraÌuê se houver para ressãrcimento da CONTRATANTE, e dos valores
das multas e rndênzâções a ela devdos

cúusuLA oÉctMA SEGUNDA - pENALTDADES

12.1. QLern corvocado denl'o oo p'azo oe va,roâde oe sua proposta não celeb,a'o cortrato. derar de

entregar ou aptesentar documento exigìdo para o cedame, ou apíesentar documentação Íalsa, ensêJar o
retardâmenlo da exêcução de se! objeto não mantiver â proposta falhar ou fraudâr na execuçâo do contrâto
comportaÊse de modo inidôneo o! cometer Íraude flscal fìcârá impêdido de licitar e conkatiar com a
Administrâçáo [,runicipal

'12.2. O âtraso injustifÌcado na execução do contralo ou a sua rescisào poÍ culpa do CONTRÂÌADO suieitará
â mesmâ à muÌia indenizâtór€ de 20% (vinte por cento) sobre o valor globâl do referido hstrumento. sern
prejuízo das demais penalidades lêgalmente previstas

12.3.O CONÌRAÍADO tìcaíá sujeito á multa diária de í% (um por cêntô) do vâlor do presente instrumento
contratual, por seu descumprlmenlo devendo o valor da mllta ser Íecolhido â contia única do
CONTMTANTE no prazo de l0 (d.t) dias, contado do Íecolhimento da notifìcação da penalidade

cLÁusuLA DÉctMA TERGEtRA - Do vlsro oa assEssoRra JURIDtcA

13.'1. Este presente contrato terá o visto da Assessoria Jurídica dê CONTRATANTE, de êcordo com o
estâbeieodo no parágraÍo ún€o do aÉ. 38 da Lei n o 8.666/93

cLÁusuLA pÉcrÌúa ouaRTA - Do supoRÌE LÊcAL

'14,1. Para exec!ção do presente contrâto bem como parâ a reguleção dos casos om ssos. aplicar-se-á â Lgi
no 8,665 de 21106/93 a Lei n'8.883 de 08/06/94. a Lei no 9.648 de 27105/98 e em espêcial e Loi FêdeÉl
n" 13.979/2020

cúusuLA DÉct A ou|NTA - DAs orsposrçÕÊs FrNAts

í5.í. Aplicar-se-á a Lei Fêdaral no 8666/93, com slas posteriores modúìcaçóes, nos casos omissos do
presenle contreto

15.2. É compelente para d{imú quêisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarcâ do
Paulista/PE, coÍì exptessa rerúncia a qualquer outro, por mais privilegiâdo que seja.

E para firmeza e como pfovâ dê€ssim haverem entre sialustado e contratado, foi lawado o presente contrato

e achado conforme, vaiFssj{ìado pelas partês contratantes.

Fabiana B€marl
Con nte

2. cPF,ÌfF: 66n. Q61 .Efo1n-ct.

P€çaAgamenon Magalhães, s/n, centro- Paulista/PE cEP 53.401-441.
Fone: 3433-3636 E-mail: pg4ists@.pe-ulsla..pC,Sqy-P! CNPJ: 10.408.839/0001-17

Comércio de Grsss yÊquipamentos LÌDA
Contretada

Tèstèmunhâs:

@
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TER\IO DE DESIG:'iA O DE SERVIDOR PARA FISCALIZA O DE CONTRÁTO

Fabiane Damo Bern8rt, Secretária Municipal de Saúde, através do presente instrumento, dcsigna o Servidor inÊa-assinado, como
responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Contrato, na forma dos AÍÍ.67 e 73 da Lei no E.6ó6193, devendo
informar à Administração sobrc eventuais vícios e inegularidades, propor soluções e sanções que enlender cabível para a

regularização das faÌtas e defeitos observados, conforme dispostos no contralo referido.

O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funções. de acordo com a lei n" t.óó6l93 ou aos tcrmos

e cláusulas do contralo supracitado, sujeitando-se à,s sanFes previstas na referida Leiê nos regulamentos próprios, sem prejuízo das

responsabilidades administrativas, ciül e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

Servidor/Fiscal:

Secretória de Srúde CientG: Servidor/Fiscsl

PUBLICAÇÃO NP DIÁruO OFICIAL

u.oJvr.s.pe,O5-Êârí!iÌO.D.o.u: / D.O.E.PE (CEPE): 

-t-t-

\*

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E-mail: oaulista@oaulista.oe.oov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

EXTRATO DO CONTRÁTO 088/2020

N' CONTRATO: 08E/2020
MODALIDADE: Dispensa n" 017/2020
PORTARIA DA CPL: Poíaria n". 07t/2020, datada de 2l de janeiro de 2020
FUNDAMENTACÃO t UClt ; Artico 4'. da Lei FedeÍal no 13.97912020
CONTRATADA: RC. COMÉRCIO-DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/IIF: n' 03.259.6 I 4/000 l-E0
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIçOS DE ÍNSTALAÇÂO DE REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CENTRAL
DE DISTRIBUICÃo E ARMAZENAMENTo, PARÁ ATENDER As NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,
VALOR TOTAL: R$ 8t.900,00 (oitcnta e oito mil, novecentos reais)
Note de Empenho nô 2020-El4
Atividade: 4521 - Enfientameirto da Emergência COVID - Ì 9

Elemento: 3390.39 - Outos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 12140000 - Transferênçias Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Govemo FederaÌ
Yalor Global Empenhado: R8 tt.900,00 (oitenta e oito mil, novecentos reais)
PRÂZO(S): Vigência 03 (três) meses, contados da assinatura do instrumenro conratual, 24 dc óril de 2020 a 23 julho de 2020

ASSINATURA: 24t0412020

Fabiana Darno Bensfl
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Fundo de Saúde da Gidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

.Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 814

Data: 24t04/2020 Anexo: 0 Valori 88.900,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid Gestora: '18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 1?2 29Q4

N" da Ficha: 1721
APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 4521 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-1 9

Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de TeÍcearos - Pessoa JuÍídica
SubElem. Orç: 0099 sEM APLTCAçÃO
Fonte de Rec.: 12140000 TÍansferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS orovenientes do Governo Feder

SubElem. Emp.: 074 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso (TCE) 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS orovenientes do Govemo Federal - Bloco

Aditivo N'
GSem Licitação

Data Inìcial Data Final

Favorec.: 34815 R.C. COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 03.259.61 4/C001 -80 Insc. Mun:

ldent.:

Endereco: RUA DO SOSSEGO, RECIFE/PE, 445
BaiÍroi BOA VISTA

3EP: 50.1OO- 150

Cód.Banco: 104 Agência

Cidade: RECIFE
Fone:8132233372

923- C/C:

Insc. Estadual:

Fax.

2249-0 -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

coNTR4TAÇÀO DE EMPRESA PARA PRISTAÇÃo DE
sLRVIços DE TNSTALAÇÃO DE RfDt DE oxlcËNto
N4EDICINAL. COI\,| Cf N TRÁL DI: DISTRIBUIÇÀO E
ARMAZËNAMENTO. PARÁ ATENDER AS DEMANDAS DO
HosptrAl DE CAMpANHA oo vuntcÍplo Do pAULISTA.

CONFORME PROCESSO 70/2020 E DISPENSA I7l2020. VALOR
coNFoRVE. or'Íclo zcll:ozo cpL. p^RÁ coNTECcÀo Dt
CONTRA TO

SubAçoes

Pessoa Atesto Liquidacáo:

Velor Empenhado _--.- 88.900,00Saldo Ant. Orç. 529.249,76

Manoel JoelmiÍ Marques Perei.a
Agente OÍçamentário

Saldo Atual 440.349,76

Dl. Atesto Dt. Previsão Pagamento
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