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Aos e>j-)  dias do mês de ç>| 9{o h(r\/ do ano de 2020 (dois mil e

vinte), nesta cidade de São Caetano do sul, no Gabinete do Senhor
Prefeito, situado na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica,

Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as

partes entre si justas e pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no cnpj/mf sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato
representada por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (devidamente
qualificada no Termo de Ciência e Notificação), RESPONSÁVEL PELO
EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (devidamente qualificada no
Termo de Ciência e Notificação), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO (devidamente qualificada no Termo de Ciência e
Notificação), doravante denominados simplesmente ^CONTRATANTES", e,

considerando a homologação do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS n. 48/2020, publicado no Diário Oficial do
Município do dia 26/10/2020 e a classificação das propostas conforme
fls.13, RESOLVE, nos termos das Leis n. 8.666/1993 e suas

alterações, Lei Federal n. 10.520/02, Decreto Municipal n.

10.019/2010, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em

epígrafe, mediante as condições e cláusulas aqui estabelecidas,

firmar o presente ajuste para o Registro de Preços para Fornecimento

de Água Mineral acondicionada em: galão de 20 litros com comodato,

garrafa de 310 ml, garrafa de 350 ml, copo de 200 ml e entrega ponto
a ponto da empresa:

Denominação: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
Endereço:  Rua Pedro Galvano n224 Bairro Parque Itrapoã Mauá/SP

CNPJ: 32.727.217/0001-94

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Constitui o objeto deste Pregão, o Registro de Preços para

Fornecimento de Água Mineral acondicionada em: galão de 20 litros
cem comodato, garrafa de 310 ml, garrafa de 350 ml, ce^o de 200 ml e

EMPRESA DC INFINITY COMERCIALIZADORA E
DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, ORIUNDA DO
PROCESSO N. 10.280/2020 - PREGÃO

PRESENCIAL N. 48/2020.
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1.2.A COMODANTE, por este instrumento e na melhor forma de direito,
cede, gratuitamente, mediante solicitação, ao COMODATÁRIO:

• 1.850 (um mil oitocentos e cinqüenta) galões de 20 (vinte)
litros, para o item 02 (dois).

1.3.A duração do presente instrumento de contrato incluido o

comodato será de acordo com a cláusula terceira deste instrumento.

1.4.Ao final deste contrato, deverá o COMODATÁRIO devolver o bem,

ora cedido, à COMODANTE, não podendo cedê-lo, transferi-lo ou alugá-

lo a terceiros ou dar-lhe destinação diversa daquela a que se

presta, sob pena de ter rescindido o presente Contrato.

1.5.Fica a COMODANTE autorizada a efetuar inspeções periódicas no

produto cedido, sempre que julgar necessário.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DO OBJETO
2.1. A Autorização de Fornecimento será encaminhada por quaisquer

meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo

recebimento por parte da Detentora, inclusive correio eletrônico.
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entrega ponto a ponto, conforme especificações técnicas e valores

descritos abaixo:
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2.7.Os produtos deverão ser entregues de acordo com os padrões de

acondicionamento,  manuseio,  transporte,  observadas  as  regras

especificas fixadas no presente edital e na Ordem de Fornecimento ou

instrumento equivalente.

2.8.Todas as despesas decorrentes de carga, descarga, transporte e

outras correrão por conta exclusiva da empresa contratada.

2.6. Os produtos deverão ser transportados em veiculos apropriados

regulamentados para este tipo de produto, em condições que preservem

as caracteristicas e a qualidade quanto às caracteristicas fisico-

quimicas, microbiológicas e microscópicas.

2.2.O fornecimento  deverá  ser  prestado  de  acordo  com  as

especificações constantes do edital, na forma prevista na proposta

naquilo que não o contrariar,  dentro dos prazos estabelecidos,

naquilo em que não o contrariar,  sob pena de a(s)  futura(s)

Contratada(s) incorrer(em) nas sanções previstas neste Edital.

2.3.As entregas deverão realizadas, ponto a ponto, no prazo de 24

(vinte e quatro horas) por dia, nas unidades descritas no Anexo VII

- Relação das Unidades / Endereços,  de forma diária,  conforme

autorização  de  fornecimento  emitida  pelas  áreas  requisitantes

(podendo haver alterações ou acréscimos nos endereços).

2.4.As  entregas  serão efetuadas  mediante  a  apresentação dos

respectivos romaneios, os quais deverão ser devidamente assinados

pela pessoa responsável pelo recebimento das mercadorias.

2.4.1.As  entregas  deverão  ser  respeitadas  mediante  a

programação enviada pelo Almoxarifado de Suprimentos,"

2.4.2.Procedimentos normativos para entrega dos produtos é de

responsabilidade da empresa fornecedora ter um acompanhante

devidamente uniformizado para o transporte dos produtos até os

locais de entrega;

2.5.A contratada deverá disponibilizar a quantidade mensal minima

de 20 atendimentos em regime de urgência na "entrega socorro" para

ser realizada a entrega em até 03 horas no local solicitado.
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2.9.Os pedidos serão encaminhados ao fornecedor com 2 (dois) dias

de antecedência da data da entrega.

2.10.Os cancelamentos dos pedidos poderão ser feitos de até 24

horas antes da entrega.

2.11.Ao apresentar qualquer irregularidade na qualidade do produto,

as Unidades requisitantes entrarão em contato com o fornecedor, para

que faça a troca do produto.

CL^^SULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze)

meses, a contar da data da publicação da respectiva ata.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.
4.1.As despesas com a execução do presente onerarão as dotações

orçamentárias   de  n^s:   02.02.06.3.3.90.30.00.04.122.0100.2.205;

02.09.01.3.3.90.30.00.12.122.0400.2.039;

02.09.07.3.3.90.30.00.12.361.0400.2.040;

02.09.07.3.3.90.30.00.12.365.0400.2.040;

02.12.01.3.3.90.30.00.10.301.0550.2.013;   -   VERBAS   DO   TESOURO

MUNICIPAL.
4.1.1. Os pagamentos serão efetivados em até 30 dias contados da

data em que for protocolada, na Secretaria Municipal da Fazenda,

a certidão de autorização da liquidação e pagamento devidamente

assinada pelo(a) Secretário(a) da unidade requisitante, conforme

disposições contidas no Decreto 11.092/2017 e suas alterações, e

encaminhada posteriormente, à Seção de Contabilidade para

lançamento e demais providências, na conta bancária da Detentora,

Banco Brasil, agência n. 0869-9, conta n.51433-0.

4.2.Somente haverá  a  liberação,  pela  Secretaria Municipal  da

Fazenda, do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação,

pela Unidade Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo

secretário, conforme disposições contidas na Portaria n 18.279, de

06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal,

fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova

contagem somente após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a

Contratante poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a
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0,01% (um centésimo de percentual), do valor a ser pago, por dia de

atraso até seu efetivo pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de

penalidade ou inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento

bancário para qual deverão constar os dados bancários no corpo da

nota fiscal.

4.7.Os  pagamentos  ficarão  condicionados  à  apresentação  pela

DETENTORA dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1.Certidão negativa de  débitos  referente  a todos  os

tributos  federais  e  à  Divida  Ativa  da  União  por  elas

administrados,  abrangendo inclusive as contribuições sociais

previstas nas alineas ^a' a ^d' do parágrafo único do art. 11 da

Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.7.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

4.7.3.Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo

Municipal - CADIN Municipal.

4 . 7.4. Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão negativa de débitos tributários mobiliários

expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de
São Caetano do Sul OU caso a empresa não seja inscrita no

Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São
Caetano do Sul, deverá apresentar declaração, firmada por seu

representante legal, sob as penas da lei, de que não é

cadastrada e de que nada deve a esta Municipalidade

relativamente aos tributos relacionados com a prestação

licitada.

4.8.A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as Ordens de

Fornecimento ou Serviço expedidas durante a vigência da presente Ata

de Registro de Preço, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista

para data posterior a de seu termo final.

4.9.Por ocasião de cada fornecimento, a DETENTORA deverá cumprir a

programação  estabelecida  pela  Contratante,  bem  como  cumprir
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rigorosamente as especificações do produto, previstas na Cláusula

Primeira desta Ata.

4.10. Não haverá reajuste de preços durante o periodo de vigência da

Ata.

CLÁUSULA  QUINTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
5.1.Realizar o fornecimento nas condições previstas no Edital do

PREGÃO PRESENCIAL N 48/2020, nesta Ata os produtos objeto deste

ajuste;

5.2.Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida

ou observada durante o fornecimento dos produtos.

5.3.Manter-se, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

5.4.Compromete-se  a  entregar  os  produtos  na  forma  de  sua

apresentação na proposta, comprovando a marca, validade, procedência

e demais caracteristicas dos produtos, os quais serão conferidos

pela Contratante;

5.5.A água mineral  deverá atender  ao  regulamento  técnico  da

Resolução RDC n 274/05, da ANVISA.

5.6.Os garrafões deverão apresentar no rótulo a classificação da

água  aprovada  pelo  Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral

Portaria n 470 de 24 de novembro de 1999 - DNPM, por meio do

Laboratório  dê  Análises  Minerais  -  lamin/CPRN,  contendo  as
caracteristicas fisico-quimicas,  marca,  nome da fonte,  prazo de

validade do produto e data de envase.

5.7.A água mineral natural deverá ser acondicionada em garrafões

retornáveis fabricados em polipropileno - PP, de acordo com as

normas da ABNT, azul claro super transparente, com capacidade para

20 (vinte) litros, resistentes ao impacto, devidamente higienizados,

munidos de lacre de inviolabilidade intacto,  sem vazamentos e

manchas e em excelente estado de conservação.

5.8.Os  garrafões  e  as  tampas  deverão  atender  as  normas  de

fabricação revistas na NBR 14222 e NRB 14328, respectivamente.
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5.13.A contratada deverá fornecer água contendo potencial

Hidrogeniônico (PH) minimo de 7,0, em atendimento a neutralidade da
água e necessidade do corpo humano.

5.14.A Contratada deverá fornecer "sem ônus" á PMSCS os galões de 20

litros em regime de comodato, em quantidades suficiente ao fiel

fornecimento do objeto licitado inicialmente previsto em 1.850

galões, obedecendo aos critérios e condições, constantes na cláusula

segunda do Anexo VII - Termo de Contrato.

5.15.No decorrer do periodo contratual, novas unidades poderão ser

incluídas para a entrega, assim como alterações de endereço, devendo

o fornecedor ser comunicado previamente.

5.16.Poderão ocorrer diligências realizadas por técnicos da PMSCS

para verificação das condições higiênico-sanitárias do local, do

armazenamento e do transporte do Produto.

5.17.A validade dos galõ^s deverá ser de até 03 (três) anos da data
de fabricação, de acordo com as recomendações da ABINAM (Associação

Brasileira das Indústrias de Águas Minerais);

5.17.1. Os Galões deverão atender as normas da ABNT n 14222:

O garrafão não deve alterar as características fisicas, fisico-

quimicas e microbiológicas do produto; no fundo do garrafão

deverá constar as seguintes informações:

5.9.Os  garrafões  deverão  ser  higienizados,  internamente  e

externamente, de acordo com os procedimentos previstos na NBR 14637.

5.10.Não serão aceitos, em hipótese alguma, garrafões velhos, sujos,

amassados, opacos, arranhados ou com outros defeitos que prejudiquem

a qualidade e a visibilidade da água fornecida.

5.11.Não serão aceitas águas minerais potáveis de mesa ou águas

minerais purificadas, adicionadas de soluções salinas artificiais,

uma vez que não preenchem os requisitos legais para se enquadrarem

na classificação de minerais.

5.12.Conforme Portaria 387/08,  art 5o os vasilhames retornáveis

devem trazer impresso a data limite de 03 (três) anos de vida útil,

o número de certificação da embalagem.
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Identificação do material com o qual foi fabricado

Data da fabricação - mês/ ano.

Nome e CNPJ do fabricante;

Texto "uso" exclusivo para água mineral e potável de mesa;

5.17.2.Os garrafões não poderão apresentar presença de manchas,

pintas, pontos pretos, bolhas de ar, saliências no gargalo, odor

indesejável  e  sujidades  em geral;  levando-se em conta  às

características especiais das águas minerais,  suscetiveis a

agressões e contaminações externas provocadas pela estocagem em

locais e ambientes inadequados,  o espaço onde os produtos

retornáveis e descartáveis são armazenados, deve ser mantido em

excelente estado de limpeza e conservação devendo: Ter todas as

áreas  pavimentadas,  drenadas,  azulejadas,  pintadas  e  com

ausência de entulhos e lixeira abertas; fachadas, corredores,

pisos, gôndolas e prateleiras devem ser constantemente,  limpos

e desinfetados a fim de não constituirem foco de proliferação de

pragas;

5.17.3.Os  garrafões  retornáveis  cheios  não  deverão  ser

estocados diretamente no chão. Devendo ser utilizados paletes ou

estrados para tal; ao empilhar os produtos, deverá ser utilizado

tablado de plástico rigido ou madeira entre uma pilha e outra,

evitando excesso de peso que venha a danificar as embalagens;

5.17.4.Não deverão ser estocados garrafões cheios e vazios em

áreas externas ou com incidência de luz solar, poeira e perto de

banheiros e tanques de limpeza;  não deverão ser estocados

garrafões cheios e vazios e produtos descartáveis junto com

produtos quimicos, de higiene, de limpeza, perfumaria, botijões

de gás,  grãos e cereais,  evitando assim,  contaminação ou

impregnação da água com odores estranhos, pragas e insetos;

5.17.5.Os garrafões vazios deverão estar alocados em área

suspensa e em ambiente limpo e protegido de poeira e poluição;

5.18.Substituir os materiais no local de entrega e no prazo

ajustado, após notificação, o material recusado.

5.19.Todas  as  despesas  decorrentes  de  seguros,  transporte,

tributos,  embalagem,  correrão  por  conta  ex

Contratada.
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5.18.A Contratada está obrigada a aceitar nas mesmas condições

contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial

atualizado do contrato ou da nota de empenho.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA PMSCS:
6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

6.2.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento desta Ata

de Registro de Preço;

6.3.Comunicar à contratada sobre quaisquer irregularidades dos

produtos fornecidos;

6.4.Fiscalizar o fornecimento dos materiais ou a prestação dos

serviços, zelando pelo fiel cumprimento da presente Ata de Registro

de Preço,  promovendo seu recebimento,  conferindo a qualidade,

especificação exigida dos mesmos, assim como os preços apresentados,

reservando-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os

serviços/produtos que não atenderem as especificações técnicas

pactuadas;

6.5.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser

solicitados pela DETENTORA/CONTRATADA durante o prazo da Ata de

Registro de Preço;

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:
7.1.A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente,  dentro do prazo

estabelecido  caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação

assumida, sujeitando-o a juizo da Administração, nos termos da

legislação municipal à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor

da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da

execução:

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor

da parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo

a Prefeitura a partir do 10- dia considerar rescindido o Contrato,

sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

7.2.1.1.   O prazo para pagamento das multas moratórias será de

3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A
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7.6.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la

falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não

mantiver a proposta,  falhar ou fraudar na execução do contrato,

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo

prazo  de  até  05  (cinco)  anos,  impedida  de  contratar  com  a

Administração Pública, sem prejuizo das multas previstas no Edital e

demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui

a das outras, quando cabiveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1,

será a Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação

da penalidade,  concedendo-se prazo para interposição de defesa

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento

de contratar com o Município de São Caetano do Sul, pelo prazo de

até dois anos;

critério da Administração, e sendo possível, o valor das

referidas multas será descontado dos pagamentos eventualmente

devidos à PMSCS, garantida a ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a

multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não

cumprida.

7.5.Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer

das obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos

subitens acima, a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as

seguintes penalidades í
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7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou

havendo o indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura

providenciará a notificação da Contratada quanto à aplicação da

penalidade,   abrindo-se  prazo  para  interposição  de  recurso

administrativo, nos termos do artigo 109, I, "f" da Lei Federal n2

8.666/93.

7.10.1. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento

das multas será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da
Contratada. A critério da Administração, e sendo possível, o valor

devido será descontado da garantia prestada ou, sendo esta

insuficiente, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos

à Administração. Não havendo prestação de garantia, o valor das

multas será diretamente descontado do crédito que porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor

retido será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do

direito da ampla defesa e do contraditório,  na aplicação das

sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os

benefícios da LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o

crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuizo do

enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista de

impedimento de licitar e contratar com a Administração do Municipio

de São Caetano do Sul.

7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis

a contar da intimação da empresa apenada. A critério da

Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da

importância que a empresa tenha a receber da PMSCS. Não havendo

pagamento, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando a

devedora a processo executivo.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. Considera-se  parte  integrante  deste  ajuste,  como  se  nele

estivessem transcritos, o Edital do Pregão n /2020 com seus

Anexos e a Proposta Comercial da Detentora, constantes no Processo

Administrativo n 10.280/2020.

prévia, nos termos do art. 87, 22 e 32 da Lei Federal n2 8.666/93.

Processo n 300.120/2020ATA DE REGISTO DE PREÇOS N45
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CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:
10.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação

decorrente do presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano

do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

8.1.1A existência de preços registrados não obriga a PMSCS a

firmar as contratações que deles poderão advir.

8.2. Quando cabivel a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA

deverá comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para a

retirada da nota de empenho, ocasião em que deverá recolher o preço

público devido pela lavratura do instrumento contratual.

8.1.2O não comparecimento da DETENTORA, no prazo assinalado,

para retirar a Ordem de Fornecimento e o empenho ou assinar o

contrato quando cabivel, sem motivo justo e aceito pela Unidade,

caracterizará negativa do fornecimento, sujeitando a DETENTORA à

penalidade prevista na cláusula 7.1. deste instrumento.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO
9.1.0 gestor da presente contratação será o responsável designado

pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e na sua ausência

será a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, nos termos do

Decreto Municipal n" 11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu

artigo  67  e  parágrafos,   o  qual  serão  responsáveis  pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto

do presente certame,  procedendo ao registro das ocorrências e

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste,

bem como,  responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüente

controle dos prazos de inicio e término contratual, aditamentos e

instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado pela

continuidade dos serviços ou fornecimento.

9.2.A Gestora responderá administrativamente, civil e penalmente

pelo cumprimento do contrato ou instrumento equivalente,  quando

verificado a não observância dos requisitos acima causando prejuízo

à Administração ou comprometimento das atividades procedimentais.

Processo n 300.120/2020ATA DE REGISTO DE PREÇOS N45
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OBS.: testemunhas devidamente qualificadas no Termo de Ciência e

Notificação.

TESTEMUNHAS:

E DISTRIBUIDORA EIRELI-MEDC INPINITY

E GESTÃOSECRETARIA MU

CIPAL DE EDUCAÇÃO
RESPONSÁVEL PELO EXPEDI

DE SAÚDE

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e

testemunhas a tudo presente e de tudo cientes, para que produza os

regulares efeitos de Lei e de Direito.

ATA DE REGISTO DE PREÇOS N45Processo n 300.120/2020
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