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-CtINTRAMARA ,ozt ciStiarige„ serOkos terffcx,  Pre;dda-  'de 12 (doze) , 
theses, a cOntat da' data de ateitaetto da nItirnalninapetaPiViskZe Engenharia, 
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. OpecificaVies maw* do.-PrOjet4 Disko (Ades I) On Edital da Tomada de Preçose(0412019, beta. ar. -,r-amcwaTrOt9s.4-4,44 5,-*INTRATAN..;  dAtttaa_dk;6/06/201.,j'-',4:1gtivyneSo4 estes::::gyose4s*n,,ftitorof 
nomplitrientaiS inii9nie.eQnfratofrindej)endeittankeiffe4n oinacrige: 	; 

" 

DAZINTTA 

4 



3-07--:-Kgvid*Clat juntwatt CREA„ a devida Anotação deResEa''  ikkabilida,d` e ;cm' 	-. .ART. em 'relagfici-itokservieog ora corgratados; an:resents:ado cie imolatb"o:tp 	NOptoteCOld,de-requerinietad. 

CUSI,TEA, !WARTA - 

 

0.4 

IsitERMTPRA MUNICLPAI. 
SECROAKIA:MUNICIRAL DE EDURAÇAD DE ‘NAptfitus 

FrantMgo,Montelest  - potni 434 prüsaty( 
18.6,44:9$3/60,01,117 

CLÁUSULA TERCEIRA „- „ÜBRIGACqES DA 'CONTRATADA 

" Constituem obrig'ac5eadir,CONTItATADA:„. 

	

34. 	Clunprittodag as ggpPcificagóes, encatgog ç obrigaeriesslesctitas,;t1Q Edital dasToinacial de Preços,A°1:10,44019;e seus anexos, que-pai*toti,oi-og efeitcisintegram este instnunento; 
Fornecer-todos os materiais 	que deverão 	de primeira litaildade, de acordo 
oiú asnonnas vigentes e que serho-prgyitirdebte subinetiddga aprovarAd-dg ffsCalizacho. -313* FOittgeer- todds';4 .9cluiParamitoar ferrilbOuta 4•*koj4-9,64.'happcializajg, asumindo  

-• 	• 	, 	- 
tod i*dgcustpi p endargeg trabalhistas, seetaitgridS,e-previdenehlrios. 
Ciimprir todas as leis, regulamentos; normas „e,Pestürgs em vigor, 901togfrientea aos 

-g.efilit-0, sob sitalieVentabilidade, arcando coin qualsqqgitaxag, emblitinentos;infra, ghgs, muitas e obrkar,A5g,s Coritig terceiros. 	 , „3:5. 	Tomar-todas jas-precauctigg,pgra gointit a integridade do, prédio e-xle:seus componetitegbern 	 ,- 
como aegg/gait:Pa de Pessoasi.msPorigabiliztm4se por todos os danos causados, em  fonspqüericialdeitps-od omissões deigeut,ftirteio.gan:-, og, durante*%xecucão-tios serOgos. 6. Assumii -as responsabilidades sobre a diettelezdat 'eta's* dos gervigis por ela sub- empritados. 

	

, 17,1 	Eltectitii,eVelituaig etapas, nãocongtatites:  deaUgyespecifipaçóes,inas inertnees natigeza, •daipbri,c,mitratadaÁLiauetrata-sc de imffeet Ogg& 
Restaurar cornerteigho toast as áreas danijcadae_duratiteft realização dasobrs,:cgixiqs  respectivos aça.,'. entos; 

-Fornicer. abs seus furicion4ida iiniforkepp„ crachás dé „identificação e ztodoS cc equiPaMtnicisde-Segnragea-pecessiricis:  — 	 • 
3F19- *altar,  tun repreSentante.fdirnalmente?ctelendiado„qtre--dever4 neroguecgi 

servindo de interlocutor eph-p as  CCIM'RATADA•e*ftsbal*. .„3.11. Mader no !qc0 um diário, com infonnagÓggdPtiJhddai 014 Pririeiggig2corienefas. 
1,12. hifordiat horário 'de trabalho, sple' Str podeii ser fitoctifi,paild, cdM *via autorização da. 

fiscalizit450, Ettr daso,-'<lo•tecesjidaderde traiiitel‘-estri- 'Ens -40.-.4e.ittuna, (-eludes tofló-p.r.no, tal fato deverá ser CM/ 44E464 tsokli**;-  van 28  1°P4 ae
afioio.  

, 
3.13. Retirar imediatamente ao 	qualquer funcionário que se tome inconveniente Pil iticipaz a bent egg-Out-4 suas itribuigóeg, 
3.14. NI/truer .0 local 'Hun°, reunindo ern vu-pa sift área todo ioaterial -,de-entulhoi  quo, cieverg sei rctirado setnanalmente. 
3.15. Após a execução dag obras, o local ,doyelt de! entregue „completamente - 	e 

desimpedido, priarde para ser ocupado pela CONTRATANTE, 
3.16. A 4raditttflo 'final so seri dada após • a constatação da perfeita pqrd#4,  guolowle das serviços. exectitaclos. 

OR 4.  

AA,- 	t) lyre itcesgO dot Pnipregados da» CONTRAUDA,  ad 
sgtvicas; 

da- 



P SIT. MiJNICIP44j. ANAPUIIIIS 
.SaiRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAr,ÃO DE ANAPURU4 Av. foAo FrAnctscotWontele sin -ÇOittro Alto, ppittilliVIA CflPit-18.644.933/0Q01-0 _ 4.4; 	C0,1061-4; bunt O,CONTRATADA-ZpredtaWk:  as At-raj:insoles e es escianacimenios gut !verilfartip. set Soljei gs pele,preposto 90 respOestitel*nlóg da tONTRATADA; 

CaUSOLA'QT.RNTA r VALOR 

    

CONTRATAInk p:agarii4OONTRATAbAt pelos•sett9-6, execntados, naValeri de., RS 645.915368 (seiscentos o.,quarontit e clot° flirt novecentos e_ 	 -sessenta o -oito centavos), dinfotruidade cskri o etonegraitre 5ftSico,fmancgfro e txecutivo, ciPds a, aprovação da :=,-„Divigt..dp Engeniuuia di3ONT-RATANTE; 

5r4 	Opakutiento?Seni ,credijado-em conta.:pmenta cia CONTRATADA, AtiaVkde tirdern 
bancária contra qualquer instituição bancária indicada na. Prefl‘Sta; "devendii._pare. isto fimmexplititadolo„nome ab 'Banco, Sold, lecalidede e numero &Ponta poki 	mite ern que devettiSerefetivado o credit°. 5:2. 	A.CONTRATAIYIt '.reserva-se g direito de suspendei o pagamento se os serviços 
prestados estiverem esti'vnrent: ettirie4acer4,0 call its especifica 	- 06  ',Sites 40.4-  F-44V4- em igees Anexos.. a 	- 

_Para atender às despesas deem:mites dejte contáto, ,classigsa, 	dotação*çamentaiia; 04 „Feder Exprigivgat pg -:,:yeer fitaxiq  
12361 	 "kareitenfact e Funõionwnento- 	Rede Fundamental 40%- ' 4:00.5.1,00:04s eltistalaggee. 

Nall),V5ieSetant*P,Ii9, pawartçnvq, 	fPcONT1ajva1Qr4et4g set* attudintdo finpOiratiente-i.ein conforinidga. t94v-stiiiiteli17:4-‘9;pstitaa tentada,-,cip Preço-s n° .(14/2019;" 
-54 	A ÇPNIETP‘Tan4. 050(14 p1eitea jtà á tONTRA-114iliqUpiSqiieitaaamentoye :motiVadakiieselentgais:filhg ou erios GOOOPMAililaS(013,P§Ste:dinWigi; 5.5: No atç dp;pagamerag, previsto no item 	areiitcadat astre.Ondkries idu3iai clat, 

cfnantos kiegalariaade aecifsitajsituVis,:eotno Miiidiçfio2-paranitErração do ialiv respectivo. 

5'4$ CONT24j dever4, prepritar ti,,,P9:41WITÂNt 4fatitra 	eomo os 
Jãhaiscioçutoeptos exiOdos, de acordo Odth táttallidding elaborado - er,cleVidainente 
apn9VsdOpiinkehailpealidade, tonforme apresentado-na'Pflostaz-

53..A:Piimeita-fatura.clos serviços g6 stá &PAga; FA* 7414Pre$R.t1tpe dg-600ia,,ëla,Anotsq.49 
-•de'',-Res1),Jeseliiliditde t4g:hica - 	sPriiçoS, 4eferentes. ao  contrato,. para 
- 6144400, dearegistro Jtaitil_ go • CRP,A4U I 42.1s*tv14.; temiediup,documentos-clite 

-114'S Ácorn*MAK YÇ0P,g setviçQs 	 (le„. 1,4„TZ' 	 exeetkab de .cacía*a djis etttpair „de ,trabaltio, -.`deverio sec 
coniliaidos:infomfde modOA garettfifo poptitatfitk, hat:Tobiïjcp*ctei¡OgreirialfSico 
do valfir,49:41etu,deSte COS:raw

59 fia pagathãos 	
. 	' 

doi-Spriiços'setilo efoladbs p:areif_alTite,:sieffrOc10$1i,011114Vrios, 
apreSintadesSWIt3the etigeneis no ,Tekt.to jelgefeitliejitke-kievi ldinienierAteStados 

e, 



-"PREP`EITURA MUNICIPAL 'DE ANAPIYIUM 
.SKRETARIA MINIMAL DE EDLICAptik DE ANAPURUS' 
ki:Jo46 Franfis,at Motteles, sin -:Çentrio Ariapums/MA 

efin: 1.1444.93890001-87 
tstes "set-tacos para. FiSeallase80. da CONTRAFANFE, ,mediaMe a.; apresentação tia  
fataça;-11cit4fik-al "einv441f961'idade-cem- 6 Cr666gr,44KFisic'9F.BwIdie.‘d,9,s"serVicos. 

	

5.10. 	"Cf praao"para pagamento dos serViOós-exectinitlos Tao:pert superior, a trinta 
(31"./) -‘dins, contados da-AziraArtapresentacõo, 4Attira,,,notkfiscalVateitudosfiervicos e 
termo de recelihnente dpfi vbdos servicos-eXeentailds. ' 

	

5:11. 	Para o pagamento das medicões-,tt „CONIRAAWA deve rh apresentar junta/bent:a coin a,blota Fisait Fatura;  s Ortidões-Ae-Re,gulaiidatlet Coin. o INSS, 
,f0TS,.-6NDT e fazenda Federal assim, corno a ecimproyacho do pagamento dos, 
encargos previdçnçiános reanliantes da, 4,ectieão", is4e-  con;RATO, con a 
apresentactrida Ouia--„de Recolhimento ,d“1-4S"Sç dó Mgt refetente; ao mês 
144atinnente anterior ksoliciticalo di5pagarnento -de acordo como disposta no art. al da Ler-riq 8.212,-,&24 de Julho de 11994 cõpitedatbIlia&;pagtur; *Ito du contracheque 

	

dos amp-ega40s Tie trabalham rureatectiRo deste ttontrate
512. 	 .S, 

Ngnliutn'OMento'serd-efetuadb 	 enquarita"pandeme de: ; fiquirlacao 4e qtralqtret obrigação que the tenliksido Impost( am viitucie &pariah-We 

	

ou 	inadittiptencia, 	que isso sere direito kw:plait:0 reVisàO de'precosaohir e 'nee' 8.e monetaria. suei14: Mie quango-Janie:11aq final ainda Se*knece$satiofa apresentac86'daS certidões fiscais qttando t habilitação do, tplant e apresentação -de :quitação do ISSQN. 

CLAUSULA SAXTA: - .ACOMPANTIAMOT0 -R TISCAtliAaCk 
.: 	.: -- a r-, 

6.1. A titettclo-Ao--Coatrato serahAorriplihada e:fisestrizad.a pot repreientintbAdONTRATANO 
' especialnierite-disignado"porineindeato espenifico; dorayarkeycnotiihiado"fiFiScil:&Contratdit, 

pqamdfi-  Jet noxiliadcs.TydkONsiOntala : do cook): da CONTRA 	eteu **presa Au ;Priliftssihnilespecializado disetcoritratado:paWeisVa  

:ftiustt.ktimitk -likkaijambroAlAtrttaftka  s 
- 	*--- 

710 presente Contrato yitorar6 pelo pértoclo de- 1 g' thszej.  m 	uwkkdi4ao erLxl.e 90 ,ttroyentOichaS, conform PtejettaBisiMakAnexti I desteMnit 
7.24papeteftil '4'cintiltATIastrEi a opcIckdai  eirteit.‘t&dolirato „do eontrMcv,,,emistarite ,da clausula 

sl4Praf rne4lante ettaliacãe periódica,Ats condicõese"Viabilisi$ tate,rteriipt:" 

4,0SULA 42ITAyA 	PENALfpATTS 	 ' 	;'; 
8.1Nasliipóteses-de-deseumpriniento pareial ou total dis pl?fitaea„-,easurrtidasf ina de .infringencia 

de, preceitos legais peadoentes, a CONST04,"Pcickri :gat-anti& *IA defesa, 'aplicar segUndb a gravidade da faits, as-seguin' tea sanções adufirfistradvas: 
8:1 41. AdVertenCia. 
812.: -Multu de:  03°4 ,,(zero virgula tir,445-prme'RtoN acJ4ii1,6aleplada- §pbre o 'valor da parcela /lb; cuinpridado 4)MM-to, considciandrah:dritia&nófifiCarike que Seja sanada 
aarreguladilade, ou airicia?  na Inpótese dó adjudicativio debrai,delfismat e-contrato dentro 
ticiliraictestabeleado 	13. f :do É.5tr'S ctilbmOrt &Piers rt 904/2019. 



PFtEFFII: laft MUNICIPAL-DE ANtiPlURUS 
SECRETAFO.MMNICIPAL DE fiDUCAVSYPE SOWS Alf.lodatniilcisto Mibptelesain -Centro Anapuruslim 

tSP,Iflit644:93"0001:=87, 
8.18. Multa, de 10% ealculada.sobte sa Valor ao coutraki, quando decopificia30 (tlitita) dig de atráso, no cumprimento das :obrikraçõeS). Cu yelp ;Id atendimento k.conyocactte purasassinaturagdO contratsti. 

.4. 'Suspend° temporária do direito de paiticipar de liditaçdes e itupedOento .4e: ,ccoptratif cornia,AdministractIo4pr prazp rjadsofrioA (doig) rotes:  
8.1Z. DectartiOo kinidoneidade jallaticjg du pcirqntar,,win as,Admitilitraptlei Pública enquanto percititareni,ok-motkinis deterrninatteS 4a, pühiçao ou it&xtue seja promoyida a 
reibilitkaa'perante a preipria autoridade qua aplicou a penalidade clue sera-  bantedida scurpre„que o contratudo fit& asfessarchnento asA4iiilialstraçâo,pelds-prejuizos rçsultantes 
e'depois-de decortido ccpram da sant.dOpplicada concliOknoileinatiteriói.: 
,ASiaegularidziodessecarar comercial op galinbisujeitas pp' idadesprevistas neste iterepserieltslittadasH-noSICAF. 

• CLASULANONTI * - PESO'S-AO , 	 . 

1.Q.1. O gr,eseide Contrato peddrá Ser rescindido paia.CONTRATAls:1-TE.,de:pleno direito;  sips casos especificados pa-, Lori no E.6.66193, indekridenteniette 	notifica940 judidial pu 
dontratag 1ncie1fIzar4COT4&4KI'E çacu.Oefliteyi:ejuizo;, 

por eyentgi ,darip a que tectertlia 419-alusaj casp4,00NtRkykiii_deactogrir- quaisquer de 'spas,C14Usitias. 
itt2. Poderá também eft cojitrato se; reaciedide “pckccijnept iegitki5entre as pang, finnuirdi» 

'E 

se;7ertra' ;Terniade ReNis4opm mid stlas[coudil ‘X-iveriltunia.*Ser,esp,egificadas. 

'CLAUSULA DÉCIMA - ACEITAÇÃO DO QDJETO CONTRATUAL 
- 

10 1. Executado riCoptrato; o seu ,objeto serú ittebidd,kkiiitinCpreVistitittisart. 73 da Lei 0 
 

R.$603., dispensacii;o7seCabimento: "prOyisalo hiS-47iipi5fisciss previstas jki art. 74 da 
1Q.2. Q Fecebirportip provisório 	definitivo 	0,16iso 	Contrato:  não exclui 

raspOnsabilidaitepiVile.Pie rotritiya,peja'straielfettiexécucdo4osoritrato, 
10:3. Safito.se Itoilver xigência a er groprtda 'pert- tONTUTADIti, o yrocessamettto da 

ateititrSo provisdria.Ser4 dc Jdo!s) 	4uvaat(cmccyjjavad'prako, contados ciu eptutda do-respectivoyeguetimehto 	 , 

/CLAUSIXADÉCIMA-PRIMÉDIA 	 r SDSTEISITADILIDADÉ,  

11:1 A £ONTBAT3%JJA 	aeata.t,no que:Cotilier4sbilietidlições4:1:14$TRITCAtt NORMATIVA 	do'-MPO6S1.11,_ refcrenteA 'gstergtillidade* q*indo :744 exeeuçdô dos 4 -.serviços. 

s 	vr, 

PIIDLICACÃO 

12'7.1. Este Coturato sera- públicado pela CONTRAIANTÉ:no Diárjo -Oficial da linillo, de-
acordo Com o disposto no parúgrafo Primeiro, dolarts klidaLniN`"$:§66194, 

SEA -:CSIA-TÉRCEIRA 	 DOtAcitisamos E SMES—StiES. 

radiesmaptealACcuigt - 



CLAUSULADEICTNIA'-QUINTA TWO 

  

ry.n 

15.1 Flea aeita oforo 	;Ceznate, 	de 13-  re3o;. 
oritindas" du ekeenellosdesto con 'tint& 

„Anapurus, 03 tie Tufbp j01:9: 

AULD, 	ORDEIRaD 
XEPItt§k-NTANTE La34EDA pmpaPsAs 

CONTRATADA- 

PREFEITURA MUNI PAL DE ANAPURUS 
SEERETARIAMUNICIPAL PRgpitirs4a HE ASApptus 

sv kack-francisco f•tonteles4M Céntro etiriamuly4MA 
OM: 18.644.9,34/001”M 

, 
13.1. A :CONTRATABA, 4ca obrigada a aceitar, nás Inesinas-  eundietlieS Contratuals, os aprischthas ou supresi*sine se Cfizerem nos serviços afe.:•o Iiiiiti,fre':25.44 (vïrdel.e .cinão por 

cento>dowalor inlcialainali7ado do contra, cort.sbenftliSptie ai 9l. Federain". 8',66l5/92. 

CLAUSULA-DACISIA-Quank, 	 DO REAJUSTAMENTO. 

14.1 	 vatorAeste contrato pennanecerd,' pig- tone da Jsçi ir 10:192, de 14 de feiTtelto,,46 400, itreayistAvel durante o period° de 12 (dozel raeses. Spies esse periodo os graithog'poderac*xiitájd:stadosperainais  ouparn uterus, d,e *Cordo conkuvaria9lio del indigo da ,eánstructto civil citspogibllizado pela TOY; am a aplicaciao-  da deguinte fiforraula,. reakiiitif 	sie  

°rule: 
=-Valordo,kealuste procurado 

•Ii Indictreilaiivul-i,data 4q reajuste. 
Indice inicial,-refere-se-ab indico corres4)optlent9kaata-Oaentteká da proposta . Ardi. Whir conttatuál,dá-oint 

Io 

Tara' tlirjraif primer questaes 

, 

	 obr¡gando-se por si 9 sucessores, ás 'partes &main;  o- presente . -instrumento etil 02r(4ttas) was tle !gum teonesformai  juntarfiente comEas testearlunlias noanco 

o 
IMITYNE 	DRASSQS: 

rAnAlViUbliCIPSL DE ait.ItAVió ISMSP,111kW 
CONTRATANTE 



 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N° 	• 001/2019 

ORIGEM 	 TOMADA DE PREÇOS N°004/2019 

CONTRATANTE 	• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAPURUS 

• CONTRATADA(0) 	• NORTE SUL ENGENHARIA E1RELI-ME 

OBJETO 	 • Contratação de empresa especializada pan execução dos 
serviços de engenharia para construção de muros nas escolas no município de 
Anapurus/MA. 

VALOR TOTAL 	R$ 645.915,68 (Seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e 
quinze reais e sessenta e oito centavos). 

PROGRAMA DE TRABALHO 	• 08 Secretaria Municipal de Educação; 
12.361.0007.2.035;Manutenção e funcionamento da Rede Fundamental 40%; 4.4.90.51.00 
Obras e instalações. 

VIGÊNCIA 	• 12 (doze) meses. 

DATA DA ASSINATURA 	• 03 de julho de 2019. 

Av. João Francisco Monteles, n° 2001 — Centro — Anapurus/MA 
CNPJ. N° 06.116.461/0001-00 



03 de julho de 2019. 

ouza Gomes 
ÇO1112S 

c131. 

   

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CERTIDÃO DE AFIXACÀO DO EXTRATO DE CONTRATO 

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e 
publicações dessa Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato no 001/2019, 
firmado entre o SECRETA 	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAPURUS e a 
empresa NORTE SUL ENGE 	EIRELI -ME, referente ao processo licitatório na 

• modalidade TOMADA DE PRE 	N°004/2019. 

Av. João Francisco Monteles, no 2001 — Centro — Anapurus/MA 
CNPJ. N° 06.116.461/0001-00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Ne 001/2019. ORIGEM: TOMADA DE PREÇO Ne 002/2019. CONTRATANTE: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAPURUS, CNN. Na 18.644.933/000147. 

CON1liATADA: VALTER ALVES DA SILVA EIREU.ME Inscrita no CNPJ sob o ne 
21.163.1013/0001-75. OBJETO: contratação de empresa especializada pare execução dos 

serviços de engenharia para reforma das escales da zone rural do municiplo de Anapurus 
MA. no valor total de R$ 1.036.919,91 (Um milhão e trinta e seis mil quatrocentos e 
dezenove reais e noventa e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 Poder Executivo; 
05 Secretaria Municipal de Educação; 12.122.0002.2028; Manutenção e Funcionamento da 
Secretaria Municipal do Educação; 9.9.90.51.00 Obras e instalações. VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses. DATA DA ASSINATURA: 04 de Junho de 2019. 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Ne 001/2019. ORIGEM: TOMADA DE PREÇO Ne 003/2019. CONTRATANTE: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAPURUS, CNPJ. Nó 18.694.933/000147. 
CONTRATADA: M. B. MARINHO & CIA LTDA, CNPJ ne 10.305394/0001-55. OBJETO: 

contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia para 
reforma da Quadra Undoval Vieira no município de Anapurus, no valor total de R$ 
248.881,86 (duzentos e quarenta e oito mli oitocentos e oitenta e um reels e oitenta e seis 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 Poder Executivo; 08- Secretaria Municipal de 
Educação; 12.361,0007.2.035; Manutenção e Funcionamento da Rede Fundamental 40%; 
44.90.51.00 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: OA de 

rilho de 2019. 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Na 001/2019. ORIGEM: TOMADA DE PREÇO Ne 0134/2019. CONTRATANTE: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAPURUS. CNPJ. Ne 1.694.933/000147. 
CONTRATADA: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o ne 
27.050.261/0001-72. OBJETO: contratação de empresa especializada para execução dos 

serviços de engenharia para Construção de muros nas escolas no municIple de Anapurus, 
no valor total de R$ 645.915,68 (Seiscentos e quarenta e cinco mil novecentos e quince 

reams e sessenta e oleo centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 Poder Executivo; 05-

Secretaria Municipal de Educação; 12.361.0007.2.035; Manutenção e Funcionamento da 
Rede Fundamental 40%; 44.90.51.00 Obras e instalações. VIGENCIA: 12 (doze) meses. 

DATA DA ASSINATURA; 03 de Julho de 2019. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Re 20/2019-SRP 

PROCESSO Na 24061335/2019 - PMA. 
A Prefeitura Municipal de Anapurus - MA, através de seu pregoelro, torna 

público aos interessados que realizara as 09:30 horas(horirlo local) do dia 22 de Julho de 

2019, na sea de reunião da Comissão Permanente de Licitação, Av. João Francisco 
Monteles, ne 2001 - Centro, nesta cidade, na modalidade PECOO Presencial, tipo menor 

prep, para contratação de empresa especializada para aquIsiflo de material de !impose de 

interesse da Prefeitura Municipal de Anapurus, para registro de pregos, conforme Lel 
Federal ne 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiarlamente pela Lel Federal ne 8.666, de 
21 de Junho de 1993. 0 Edital e seus Anexos estio à disposição dos interessados no 

endereço da CPL, Av. Joio Francisco Monteles, ne 2001 - Centro - Anapums/MA, de 
segunda à sexta-feira, no horário das 8h is 121, onde poderio ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da Importinda de R$ 20,00 (vinte 
reels), feito exclusivamente, através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela 
Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. 

Anapurus-MA, 9 de h&c. de 2019. 
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

AVISO DE uarAcAo 
PREGÃO PRESENCIAL NI 21/2019-SRP 

PROCESSO Ne 24061349/2019 - PMA. 
A Prefeitura Municipal de Anapurus - MA, através de seu pregoeiro, torna 

público aos Interessados que realizará is 11:00 horas(horvrio local) do dia 22 de Julho de 

2019, na sale de reunião da Comissão Permanente de Licitação, Av. Joao Francisco 

Monteles, na 2001 - Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor 
rveço, para contratação de empresa especializada pare aquisição de gêneros alimenticlos 
de Interesse da Prefeitura Municipal de Anaptaus, para registro de preços, conforme Lel 
Federal ne 10.520, de 17 de julho de 20026 subsidieriamente pela Lei Federal ne 8.666, de 
21 de junho de 1993. 0 Edital e seus Anexos estio a disposição dos interessados no 

endereço da CPL, Av. Joao Francisco Monteles, ne 2001 - Centro - Anapurus/MA, de 
segunda I sexta-feira, no horário das 8h as 12h, onde poderio ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importincia de RS 2000 (vinte 
reais), feito exclusivamente, através do Doc de Arrecadação MunIdeal - DAM, emitido pela 

Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. 

Anapurus-MA, 9 de julho de 2019. 
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 

EXTRATOS DE TERMOS AINTNOS 

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Ne 001/2017 - SESAU. 
REFERENTE A CHAMADA _PÚBLICA Na 001/2017. Secretaria Municipal de Saóde e a 
empresa MARIA ASSUNÇÃO SILVA MORAIS - EIRELI, CNPJ Ne 02.040.743/000140. DO 
OBJETO: 0 presente contrato tem como objeto a prorrogação do prazo de execução 
pelo CONTRATADO, de Serviço de DIAGNOSTICO POR LABORATÓRIO CLINICO e 
DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CNOPALOGIA. DO PRAZO E VALOR: 0 
contrato principal terá seu prazo alterado, passando sua vigência prorrogada para o 

period° de 05 de julho de 2019 a 05 de julho de 2020. 0 valor global contratual será 
renovado pelo mesmo valor pattuado no contrato principal. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
10.302.0209.2266.0000;3.3.90.30.00.DA INALTERABILIDADE: As demais cláusulas do 

contrato original ficam Inalteradas e ratificadas pelo presente Termo Aditivo. DATA DE 
ASSINATURA; 01 de julho de 2019. DO FORO: Comarca de Balsas, ASSINATURAS: Luis 
Flávio de Lima Coelho (Contratante) e Maria Assunção Silva Morals (Contratada). 

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NI 002/2017 - SESAU. 
REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Ng 001/2017. Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa LAUDO LABORATÓRIO DE ANAUSES CLINICAS E ESTETICA VANÇADA - E1REU, 
CNPJ Ne 09.192.075/0001-96. DO OBJETO: O presente contrato tem como objeto a 
prorrogação do prazo de execução pelo CONTRATADO, de Serviço de DIAGNOSTICO 
POR LABORATÓRIO CUNICO e DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E 
CITOPALOGIA. DO PRAZO E VALOR: 0 contrato principal terá seu prazo alterado, 
passando sue vigência prorrogada para o penado de 05 de lulho de 2019 a 05 de Julho 
de 2020. 0 valor global contratual sett renovado pelo mesmo valor pactuado no 
contrato principal. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0209.2266.00003.3.90.30.00.DA 

INALTERABILIDADE: As demais cláusulas do contrato original Ream inalteradas e 
ratificadas pelo presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de 2019. 
DO FORO: Comarca de Balsas. ASSINATURAS: Luis Flavio de Uma Coelho (Contratantel 
e Marcos Eugênio avant (Contratada). 

rop 
mlarAmentmcktIoNint ado  ele,.  aa 190710=11 

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONT 

REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nil 001/2017. Score 
empresa A. N CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT 
94. DO OBJETO: 0 presente contrato tem como objeto 
execução pelo CONTRATADO, de Service; de DIAGNÓSTICO 
e DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E OTOPAIDG 
contrato principal terá seu prazo alterado, passando su vie 	 o 

período de 05 de julho de 2019 a 05 de julho de 2020. 0 valor 	 al sera 

renovado pelo mesmo valor pactuado no contrato princip I. DOTAÇÃO ÇAMENTARIA: 
10.302.0209.2266.00003.3.90.30.000A INALTERABIUDAD : As demais clausulas do 
contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo pre ente Termo Aditivo. DATA DE 
ASSINATURA: 01 de julho de 2019. DO FORO: Comarca de Balsas. ASSINATURAS: Luis 
Flávio de Lima Coelho (Contratante) e Mexandre do Na cimento (Contratada). 

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Ne 005/2017 - SESAU. 
REFERENTE A CHAMADA POBUCA tla 001/2017. Secret ria Municipal de Saúde e a 
empresa SANTA MATILDE CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, CNPJ Ne 

03.526.299/000140. DO OBJETO: O presente contrato t m como objeto a prorrogação 

do prate de execução pelo CONTRATADO, de Serviço de DIAGNOSTICO POR 
LABORATÓRIO CLINICO e DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPALOGIA. 
DO PRAZO E VALOR: 0 contrato principal terá seu rezo alterado, passando sua 
vigência prorrogada para o período de OS de Julho de 2019 a OS de ¡Who de 2020. 

0 valor global contratual sera renovado pelo mesrn valor pactuado no contrato 

principal. 	DOTAÇÃO 	ORÇAMENTARIA: 	10.302. 209.2266.0000;3.3.90.30.00.DA 

INALTERABILIDADE: As demais cláusulas do contrato original ficam inalteradas 
ratificadas pelo presente Termo Aditivo. DATA DE ASSI ATURA: 01 de julho de 2019. 
DO FORO: Comarca de Balsas. ASSINATURAS: Luis Flavi de Uma Coelho (Contratantel 
e Amancia Mendes Soares de Carvalho (Contratada). 

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ele 007/2017 - SESAU, 
REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Ne 001/2017. Secretaria Municipal de Saúde e -a 

empresa E DA FONSECA DE OUVIERA CIA LTDA ME, CNPJ Ne 02.1300.153/0001419. DO 

OBJETO: 0 presente contrato tem como objeto a prorrogação do prazo de execução 
pelo CONTRATADO, de Serviço de DIAGNÓSTICO POR LABORATÓRIO CLÍNICO e 
DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPALOGIA. DO PRAZO E VALOR: 

contrato principal terá seu prazo alterado, passando sua vigência prorrogada para o 
perfodo de 05 de julho de 2019 a 05 de julho de 2020. 0 valor global contratual sera 

renovado pelo mesmo valor pactuado no contrato principal. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
10.302.0209.2266.00003.3.90.30.000A INALTERABILIDADE: As demais clausulas do 

contrato original Beam inalteradas e ratificadas pelo presente Termo Aditivo. DATA DE 
ASSINATURA: 01 de julho de 2019. DO FORO: Comarca de Balsas. ASSINATURAS: Luis 
Flávio de Lima Coelho (Contratante) e Ester da FOINCNI de Oliveira (Contratada). 

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Na 008/2017 - SESAU. 
REFERENTE A OIAMADA PCIBUCA Na 001/2017. Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLINICO LTDA, CNPJ Ne 05.769.676/0001-68. DO 
OBJETO: 0 presente contrato tem como objeto a prorrogação do prazo de execução 
pelo CONTRATADO, de Serviço de DIAGNOSTICO POR LABORATÓRIO CLÍNICO e 
DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPALOGIA. DO PRAZO E VALOR: 0 
contrato principal terá seu prazo alterado, passando sua vigência prorrogada para o 
perlodo de 05 de julho de 2019 a 05 de julho de 2020. 0 valor global contratual sera 

renovado pelo mesmo valor pactuado no contrato principal. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
10.302.0209.2266.0000;3.3.90.30.00.DA INALTERABILIDADE: As demais cláusulas do 
contrato original ficam Inalteradas e ratificadks pelo presente Termo Aditivo. DATA DE 

ASSINATURA: 01 de Mho de 2019. DO FORO: Comarca de Balsas. ASSINATURAS: Luis 
Flávio de Uma Coelho (Contratante) e Pedro de Sousa Borges (Contratada). 

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Ng 010/2017 - SESAU. 
REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Ne 001/2017. Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa LABORATÓRIO BALSAS LTDA, CNPJ Na 04.756.295/0001.81. DO OBJETO: 
presente contrato tem como objeto a prorrogação do prazo de execução pelo 
CONTRATADO, de Serviço de DIAGNÓSTICO POR LABORATÓRIO CLÍNICO e DIAGNÓSTICO 
POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPALOGIA. DO PRAZO E VALOR: 0 contrato principal 
terá seu prazo alterado, passando sua vigência prorrogada para o period° de 05 de 

julho de 2019 a 05 de julho de 2020. 0 valor global contratual sera renovado pelo ti 

mesmo valor pactuado no contrato principal. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
10.302.0209.2266.00003.3.90.30.00.DA INALTERABIUDADE: As demais clausulas do 
contrato original ficam Inalteradas e ratificadas pelo presente Termo Aditivo. DATA DE 
ASSINATURA: 01 de julho de 2019. DO FORO: Comarca de 133IMS. ASSINATURAS: Luis  

Reek)  de Lima Coelho (Contratante) e Herika  Marla  Martins Rosa (Contratada). 

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Ne 011/2017 - SESAU. 
REFERENTE A CHAMADA POBLICA Na 001/2017. Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa M A S DE ARALLIO SERVIÇOS LABORATÓRIO, CNPJ ale 02.040.743/0001-10. DO 
OBJETO: 0 presente contrato tem como objeto a prorrogação do prazo de execução 
pelo CONTRATADO, de Serviço de DIAGNOSTICO POR LABORATOMO CLÍNICO e 
DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E OTOPALOGIA, DO PRAZO E VALOR: 0 
contrato principal terá seu prazo alterado, passando sua vigénda prorrogada para o  

period°  de 05 de julho de 2019 a 05 de julho de 2020. 0 valor global contratual será 
renovado pelo mesmo valor pactuado no contrato principal. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
10.302.0209.2266.0000;3.3.90.30.00.DA INALTERABIUDADE: As demais clausulas do 
contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo presente Termo Aditivo. DATA DE 
ASSINATURA: 01 de  ¡Litho  de 2019. DO  FORD:  Comarca de Balsas. ASSINATURAS: Luis 
Flavio de Lima Coelho (Contratante) e Marco Antônio Soares de  Arm&  
(Contratada). 

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Ne 014/2017 - SESAU. 
REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Ne 002/2017. Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa A N IMAGEM E DIAGNÓSTICO, CNPJ N 13.296.783/0001-44. DO OBJETO: 0 
presente contrato tem como objeto a prorrogação do prazo de execução peio 
CONTRATADO, de Serviço de diagnóstico por imagem como ultrassoncgrafia, 
mamografia, tomografia computadorizada. ressonenda magnética, desintometria  &sea,  

ecocardlograma, radiografia, além de endoscopla e outros métodos diagnostic°s por 
especialidades para atender as demandas da Secretaria Municipal de  Seigle  - SEMUS. 

DO PRAZO E VALOR: 0 contrato principal  ted  seu  prate  alterado, passando sua 

vigência prorrogada  pen  o período de 05 de julho de 2019 a 05 de julho de 2020. 

0 valor global contratual  sera  renovado pelo mesmo valor pactuado no contrato 

principal. 	DOTAÇÃO 	ORÇAMENTARIA: 	10.302.0209.2266.0000;3.3.90.30.00.DA 
INALTERABILIDADE: As demais cláusulas do contra to Original ficam inalteradas e 
ratificadas pelo presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de 2019. 
DO FORO: Comarca de Balsas. ASSINATURAS: Luis Fldvlo de Uma Coelho (Contratante) 
e Alexandre do Nascimento (Contratada). 

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Na 015/2017 - SESAU. 
REFERENTE A CHAMADA INAUCA Ne 002/2017. Secretaria Municipal de Saúde e e 

empresa  SAO  CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME, CNPJ Ne 

02.747.669/0001-77. DO OBJETO: 0 presente contrato tem como objeto a prorrogação 
do prazo de execução pelo CONTRATADO, de Serviço de diagnóstico por Imagem como 
ultrassonografla, mamografia, tomografia computadorizada, ressonincla magnética, 
desIntometria óssea, ecoca rdiogra ma, pfirandcilop:ir.afia, além de  end  osco pia e outros 
métodos diagnósticos por especialidades para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS. DO PRAZO E VALOR: 0 contrato principal terá seu prazo 
alterado, passando sua vigência prorrogada péra o período de 05 de julho de 2019 a 
OS de julho de 2020. 0 valor global contratual  sera  renovado pelo mesmo valor 

contrato 	 DOTAÇÃO pactuado 	no 	
ORÇAMENTARIA: 

10.302.0209.2266.0000;3.3.90.30.00.DA INALTERABILIDADE: As demais clausulas do 
contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo presente Termo Aditiva, DATA DE 

Doomonte  amide  Nmalmmta ans..  MP  eis-los-ad.  24/08/2031. 

M. MM.,  • loiosea.aifl da MN.  PENN.  N.Pcm - 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ N° 18.644.933/0001-87 

PORTARIA N° 84/2019 — SEMED. 

   

Dispõe sobre a designação de servidor 
para a função/atividade de Fiscal de 
Contrato, e da outras providências. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade aos termos do Decreto Municipal n° 04/2017, pertinente a sua 
prerrogativa legal; 

RESOLVE: 

Art.1° Designar o servidor LUCAS RY-AN SARMENTO LIMA, devidamente 
inscrito ao CREA/MA n° 1117080307, Matricula Municipal n° 1299, para o exercício 

• 
da função/atividade de Fiscal do Contrato n° 001/2019, advindo do Proc. Adm. no 
30051444/2019/PMA, e seus termos aditivos, para contratação de empresa 
especializada para execução dos Serviços de Engenharia para Construção de Muros 
nas Escolas no Município de Anapurus/MA. 

Art. 2° Sao atribuições da fun* de Fiscal de Contratos: 

I - acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos, quantitativos e 
cronograma físico-financeiro; 
II - registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato; 
III - determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, a 
expensas da contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução; 
IV - receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes; 
V - rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto ern desacordo com 
as especificações contidas no contrato, observado o termo de referência; 
VI - exigir e assegurar o cumprimento dos prazos, especialmente vigência, execução e 

• 
entrega, previamente estabelecidos no contrato e instrumentos dele decorrentes; 
VII - exigir o cumprimento das clausulas do contrato e respectivos termos aditivos; 
VIII - atestar as notas fiscais e faturas; 
IX - comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que 
requeira tomada de decisões ou providências que ultrapassem o seu âmbito de 
competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público; 
X - aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o 
previsto no contrato; 
XI - emitir atestado de avaliação do serviço prestado ou do objeto recebido. 

Art.3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAPURUS, 
ESTADO DO MARANHÃO, AOS 09 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

Edilene i evedo Passos 
Secretaria Municipal de Educação 

Anapurus — MA. 
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CREA-MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao 

	 I. Responsável Técnico 	 
PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLNEIRA 

Titulo profisslonal: ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: NORTE SUL ENGENHARIA OREL] .ME 

ART OBRA! SERVIÇO 
No MA20190267938 

INICIAL 

RNP: 1915421101 

Registro: 19550MA 

Registro: 0005369860-MA 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

2. Dados do Contrato 	  
Contratante: MUNICIPIO DE ANAPURUS 	 CPF/CNPJ: 08.116.481/0001-00 
AVENIDA AV JOÃO FRANCISCO MONTELES 	 N°: 2001 
Complemento: 	 Bairro: CENTRO 
Cidade: ANAPURUS 	 UF: MA 	 CEP: 65525000 
Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 
Valor R$ 645.915,68 	 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 
Ação Instituclonal: Outros 

	3. Dados de Obra/Serviço 	  
POVOADO DIVERSOS 	 N°: DIVERSOS 
Complemento: 	 Bairro: DIVERSOS 
Cidade: ANAPURUS 	 UF: MA 	 CEP: 65525000 
Data de !Mao: 27/08/2019 	 Previsão de término: 08/10/2019 Coordenadas Geograficas: 0,0 

Finalidade: Infraestrutura 	 Código: Rio especificado 
Proprietário: MUNICIPIO DE ANAPURUS 	 CPF/CNPJ: 06.118.461/0001.00 

4. Atividade Técnica 	  
1 - ATUACAO 
	

Quantidade 
	

Unidade 
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE AR.T. -> 0A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS 

	
955,75 
	

m2  
DIVERSOS 

Após a conclusão das athridades Mates o profissional deverá proceder a baize desta ART 

- 5. Observações 	  

CONSTRUCAO DE MURO DE ANAPURUS MARANHÃO CONTRATO 03/2019. 

Of  •-• 	7. Entldade de Classe 	  

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

- Cláusula Compromisséria: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, sera resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lel no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, par melo do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vina.dado ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

	S. Assinaturas 	  

l

et-Caro serem verdadeiras as informações acima 

.  h.0-ret.rtutiA  0-_ de  ailt..0 	de  ed.-0 i  9 

kilo Pmie4ti it Naha  
PAULO RENNANAORDEMinbEtielatial-CPF: 021.338403-01 

sap  torn 0_,  

MUNICIPIO DE ANAPUR - CNPJ: 06.118.48110001-00 Local data 

_ 9. Informações 	  
• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferencia no site do Crea. 

	 10. Valor 	  
Valor da ART: RE 226,50 	Registrada em: 15/07/2019 Valor pago: R$ 226,50 	Nosso Número: 8302083085 

A autenticidade deal. ART pode eer vedlicada ern: httpa://crea-ma.sitoc.com.bripublicor, com a chave: wYD42 
Impresso em: 23/0112019 As 09:41:32 por, ip: 177.10521921 

www.creanta.org.br 	faleconosco@creamaorg.hr  
Tat (98)2106-8300 	Fax: (98)21064300 

MCiIfshitts-14}S 
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