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ESTAOO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF no. 05.í 31.1 80/0001 -64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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1.1 Obicto:

CENTO E QUÁRENIÂ E SEIS MIL E QUATROCENIOS ERS2.1,16.1,10,00 - uM MIL
UÀRENTA REAIS,1.2 Custo Estimado Apurado:

\ pr.""rrt .ontr^t ção cncontra amparo lcgal na l,ei trederal n" 8.666/1993 e suas âlteÍaçôcs postcriores e l,ei Fedcral

n" 10.520/2002.

I ixcrcicio dc 2022

1.3 Base I-egal:

1.4 Pe.íodo de Con ãoi

, Sli\llll)al dc llduca2.11 SecretaÍia: SccrctâÍix l\Íun
30.971.25?/0001-51(_\l)

N" -163
llntl.: 'I rav. llui Barbosa

listarlo: I)ará(lidadc: ObidosBâiíÍo: (.cntÍ,
CI'.1': 68.250-000

: Maria Zilda Bentes SouzaMuniciSecíetá
Dtr:/aoo: O1/01/20?lDecreto no: 003/2021
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Itens4 - Locai§
hcal: Secrctaria Muni de Educa

s/N.,
End.: Rua l)outoÍ Picanço Diniz

BâirÍo: CcntÍo

Centro - CEP: 68.2Chaves, n

E-mail: I
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CONTRÁTAçÃO DE EMPRESÂ ESPECTÀLIZADÀ PÁRÁ FI]IURÂ E EVENIUÂL AQUISIçÃO DE
MoBILIÁRIõS ESCoI-AR, PÂRÁ ÂTENDER Às DEMANDÀS DÀ SECRETÂRIA MT,NICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE ÓBIDOS, NO EXERCíCÍODE2O?2.
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ESTADO DO PARA

vruxrcrpro »n óntoos
CNPJ/MF n' 39.971.25710001-51 - FME - 23.714.191/0001-59-FUNDEB

sf,cRETARIA MUNlctPAL DE EDUcAÇÃo
SETOR DE TERMO E PESQUISA REFERENCIAL

nrltrlct'"ià,Y <,\(E ó1r

Ê+,#9

No hoúrio das 08:00 às 14:00, nos dias de seguhda;à sexta, excetos nos fetiados Nacional, Estadual e trIunicipal

\ conuataçào pretêodida é necessátia para eqúpat os itens serão utilizados para atender às necessidades das Unidades de Ensino

da Secretada NÍunicipal de Educação - SE\IED; Informamos que se faz necessária a aqúsiçào de NÍobiliário pam composição de salas

de aula, ao inúto de suprit a crcscente demanda nas Unidades da Rede NÍuaicipal, para o bom andaoeoto e Ârncionarnento das

Uoidades de Ensino, proporcionando confârto aos alunos e professotes, melhot eficiência no ensino-apiendizagem dos alunos e

qualidade de trabalho para os pro6ssjonais da Educaçào. Diante do exposto, a ioportância e necessidade desta secretaia em contntar

os itens nos quantitativos soücitados. atendendo este ano de 2022.

Dessa forma, se faz ntce..áío à contataçào de Empreía para a aqúsição de Materiais Mobiüádoe Escolat, úsando ter o

pleoo funcionamento das atiúdades dando suporte as escolas mrinicipais de forma eEciente que atinjam os obietivos a que se desína,

ambientes saudávets e educattvos.

Neste sentido, a formação de Regrstrô de Preços parà o9 ôatêriais obieto.desta çontratâção, obietiva a Íacionalização dos gâstos

púbücos e pretende gerar maror economia. obtida por meio <Je ganhos em volume e escala de fomectnento e reduçâo da necessidade

de uso de estoque, consi<ierândo a possibiüdade de estimar por peíodo, evento ou destinaçào, as conúâtaçôes e PÓr consegui-ote as

entregas.,üstoqueotetomeâ§aula6presehciaisnoanoletj*o202,,

.11ém disso, .onsidetando que a feitua deste processo Iicitatódo üsa o âteoditneoto de forma unificada das Unidades

Reqúsitantes, há sigmficativa ecooomicidade na quantidade de processos ücitatóios lealizâdos duÉÍrte o mesmo exercício Enanceiro

para o mesmo objeto, cujos prcços serâo uoificados e praticados oo âmbito do obieto para toda a Prefêirun de Obidos, com sigmficativa

econo-ia e racionaliaçào de remÉo, custos, usó da máquina adrniaisrrativa, com consequente eficiência da máquina púbüca'

-\ssim, solicitamos q,.,. a'co.,iratação <lo referido objeto seia reâlizada através da Niodalidade PREGÃO' do tipo

ELETRôNICo, por SISTEMÀ DE REGISTRo DE PREço, ielo crirério MENoR PR-Eço PoR ITEM, considerando o

eveÍrtuâl fomecimento, de forma parcelada e de aêordo com as demandas estimadas pot cada Unidade Requisitante

PREFEITURÀ MUNICIPÁL DE óBrDos -

Quântidâde

Preço
Estimâdo
Câlculado

Prcço
Estimdo

Unit.
(OutÍos
Eítcs
Públicos)

Velor Unit.
(COMPRÁS
GO\'ÉRNÂI\{ENIÀIS)

3.lxnl
RSR§

ít.t,,,rr

Coojunto para aluoo tamanho 5 'l
Iirietado (CÍÁ:058) ,\lnrra do aluno: Jc í 

"l6M 
a

lJóM Cademô üc Infr-rÍmaçtxt 'ltcniças (ClT)
-Especi6cações: Coniuoto do aluno indiüdual
..r-p*,o i" 1 (umâ) m(üt I (uma) cc{eià'
ccrtificado pclo INMIITR(). 

"e
conformidadô ' com a,norma ÂBNT
1.1006'\ftivci§ cscoir(s- (- Jciras c àcias pare

no indivrdual. l\'Ícsa individual comc()íiúnto alu

rítPo 
J

NBR

I

PREFEITT]RA IltUNICIPÀL DE óBIDOS. TTTATERIÀIS ITÍOBILIÀRIOS I

RELATORIO DTi COTAÇAO

PER}IÂNENTES
(SEÀtIiD)

Tot.l
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5- da

Relatótio de6-

I

z x



S'*s qr

w;p
ESTÀDO DO PARA

MuxIcrpIo nE óetoos
cNPJ/MF n' 39.97i.2571000r-sl - Ftr{E - 23.7r4.191/000r-sg-FUNDEB

SEcRETARTA MUNTcTPAL DE EDUcAçÃo
SETOR DE TERMO E PESQUTSA REFERENCIAL

sobre estrutura obular rlc

Rddt* risâdo no dã Í2iOtíM2 t2:55:lÉÍ?.170.150 1Zl I í5)
Cóógô Vdrd4b JI\S878inÍnÉlOC{É.râêÍtRTlrORRGlgTWÍ*3TrÁ2rf.dlaíF4Í'Z@Al'Wtnll(
lür'rtírm.àírcodpísc6.cqn -híica.l'fu &â.rHjcdú?
bb.FJxkú7Ô3R,'lÉOocrEdâf óf RÍIffiGl0ÍW r.l€T'1252íFs.a,LíFaÍ2lqA\ítVÍXH(

Conjunto Coletivo 'I amanho I Tamço Íiictado
(CJC-OIB) ÁlturÀ do aluo<.r: de 093M a 1,16M
Cademo de lnformaçõcs 1'ecnicas (CIT) -
Especi6caçôes: Cáojuoto do aluoo íodividual
compqsto de 1 (uma) mcsa e 4 (quatro) cedeiras,

em cooformidade com,a noÍÍin ÀllNT NBR
14006- Móvcis escolares - Cadeios c mcras para'
cooiuoto aluro individual. trÍcsa ioáividual com
annpo cm p!ástico inictâdo codr apücação dç
laminado melamíni«r na face sspeÍior, dotÀdo-
de travessa estÍutuÍal - inieada cm. plâtico
t&nico, môntado pobre csmrtura tubuhr di aço.

Cadeira empilhável com as,.éÍito e eocosto ein
poüpropileno ioicado ou em c.otnpeasado

enâtôÍoico moldâdo, montados sobre cstrulura
tubular de aço

RS

RS
\'âloÍGl.ob.t 2.146.4&§

R§

})Í1.?8.1r.i x )

2525 _ FUNDO \ru\ICIP,\I- DE EDUCÀÇ.\O

PRoJETO/ÀTÍVIDADE: 12.361.0010 2.i37 - MÀNUTENÇÃo DÂs ÀTÍVIDADES Do FUNDo MUNICIPÂL DE
EDUCAçÃO.
EI-ENÍENTO DE DESPES.\: 4.4.90.52.00 - EQUIPANÍLNTOS E NL\TERL\L PERÀÍÀNENTE
nnoyrroTlrrvroeon, u.jor.oóio á.0ã:-iúii.ruieNçÃo óes ÀTrvrDÂDES Do ENsINo FUNDÂfuENTAL
FIINDEB ,10%.

ELE}ÍENTO DE DESPES.\: .I.4.90.52,00 _ EQUIP,l\IENt'OS'E \L\TERLI PER\L.\NENTE;

8.1 Obri es da CONTRÂTADA
-\ CONTRÂTADA obn SÊA

ciasdo Edital, Contrato e do TERMO DE REFER NCIA;todas as cCum

b) ft*a.t "."rrttx-te com prodúos ou materiais em pelfeito estado de conservaçào e qualidade, conforme negociado em

I) ào Presencial;

3

§§\dià\
QY %\

o*#"t

tempo eo plástico inictado com aplicaÉo de

lamioado melzqrínico' oa face supcrior,'dotado
de tnvessa esmrtural. iojetada em plástico
técnico, montado5obrc cstrutura tubular dc aço,

conteído poÍta-livÍos em plástico iajepdo.
Cadeira iqdivituâl cmpilhávd coln asseoto e

eDcosto eÍu polip«pilcno injetado ou êÍD

«rmJrensado' atratômico moldado, moaúdos

I

7 - De Fonte de Recutso

8-
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ESTADO DO PAR(
MUNICIPIO DE óBIDOS

tr" 39.971.25710001-51 - FME - 23.714.191/0001-5

SECRETAR-ÍA \IUNICIPAL DE EDUCAçÃO

qt
5 rn

CNPJ/]IIF 9-FUNDEB d

SETOR DE TERMO E PESQUISA REFERENCIAL

q

c)
,\teoder, com ã diügência possível, as determinaçôes do gestot, adotando todas as ptoúdências oecessárias à reguladzação de

faltas e irre ridades veiEcadas;

d)
Indenizar o coÍrtÍatânte por quaisquer danos causados ios produtos, por seus emPtegados, ficando este autoúado â descontar

o valor correspondente dos pagàmentos devidos à CONTRÀTÂDA

e)
Comunicar, formalmerte no prazo máximo de até 12 (doze) hoias que antecede a eotrega do Itern, ao CONTRÂTANTE,
eveítllâls ocorranclas como lnteltu ossível atÍâso nâ eotÍe âo do

0
Entregar o objeto deste TERMO DE REFE NCIÀ no endereço indicado no Item 4 (4 - l-ocd Pata en&ega dos
Itens

c)

CIÀ no Prazo lÍáximo de até 72 (seteata e duas) hoÍas, â contar â partú

da comunicaçào feita através dé telefooema, E-mail ou OÍicio, eocaminhando a Ordern de Fomecirneato, assinada pelo(a)

o (a), em .cstrita obsen'âacia das especificações do Edital, PÍoPosta Coísoüdâda e TERMO DE

Enregar o objeto destc TERMO DE REFE

Fiscal e Secretári

REFERÊNCIÀ

h)
Todas as deipesàs di-retas e indiretas, fiete, tributos, tÀ\â de administraçào, encargos sociais, encargos traüalhistas, 6scais,

Pq
váüdo

d uatran Íte s0nde dcmaisde q quercomc cd skr dclo encaÍgosoal, trâ, sPoÍclâ1s. restaç gârân SeguroP
cÀr útrrlo;nad lnâl seÍrdoIIâdomcn tn dtur11â I1ezà saío cuma()

D

Fomecer gamnú formal para o objeto, cootm qualquer irreguladdade
infedor a 90 (noventa) dias, iiclusive com sua subitituiçào quando oec

ser considerada seá aquela do fabdcaiire ou rcPÍesentâflte, câbendo-lhe

de manuseio e vício de utilização, oào podeodo ser

essátio, sem ôous para â contÍatânte, ê/ou garantia a

a respoosabiüdade de soücitat a substituiçào, quando

uer defeito de fab ,loved6car u

i)
Repatat, corrigir ou sutrstitut, no total ou em parte, o obieto do contrato em que se

danos decorreotes resultantes da execuçào da compta contratada, de acoido com o
veri6carem vícios, defeitos, iocorreçôes,
s atigos 12, 13,18 e 26, do Código de

Dcfesa do Coosumidor n" 8.0?8, de 1990

k)
CONTRÀTÂDA deverá rEhze! ou ssb§!i!!b o
cootado do recebrÍnento dâ NOTIFICÂçÃO da

Caso os Nlateriais nào estejam de acordo com as cxigências editalicias, a

objeto em questào. no prazo \!áxrmo de aré 24.(üirte e quatro) hotas'
aüdades estabelecidas oo Contrato;deaCONTRATÀNiE, Sd) o das

Por ocasiào da entiôga, a CONTRÂTÁ-DÀ deverá avisar antecipadameote a CONTRÂTENTE sobre: data. hora e nome

dos matedais;sáveldo fuocionário dr CONTRÁTADA re enlte

m)
lo dolrrl dminis tÍanlfle le çào,tân1errroÍi Íete de quâ1 sq exlgenclâ§rlÍúclPtoP

Lü dc;il Licr iDo REE RENFE cP tcn ET RNI

n)
NÍaoter, durante toda a erecução do contÍâtô, em compatibilidade com as obrigações assürnidas, todas..as condições de

ualific s na ücihabiiita âoe

o)

sumidas, nem subcootratar qualquer
REFERÊNCIA ou na miouta de

Nâo t."núari, 
" 

t"taeiros, por qualquer foÍnâ, nem mesmo Parcialmente, as obrigações as

das prestaçôes a que está obigâdâ, exceto nas condições autoúadas oo TERMO DE
contratoi

p)

do Coottato ora afitrnado, a CONTRÀTADÂ
que possam argumentar devrda aJteraçào. para

Qualquer soücitação feita pela CONTRÀTAI)A" em que possa âltelaÍ o termo

deverá comunicaia Contratante úa Oficio, juntamente com seus documentos
Comissão

hi

devidililrâLiciP rmllÍleÍl decÍ sc,âm6cicroe c1l aminha Ptâçao,Ges ror Poq
cÀ il lic ti tendida;

q) -\ CONTRÂTADA deverá aceitat, mediaote solicitaçào da E, que se ptocedam às 'mudaoças nos dias eCONTRÂTANT
horáios de en dos matetiais, e houver oecessidade

-\ CONTRÀTANTE O seà
brc a necessidade dos materiais ou produtos por

meio de eririssão de OÍdem de Fomecimeoto
Comunicar a CONTRÂTADÂ através dc telefonema, E mail ou Oficio, so

()
Proceder à emissào da Ordêm de Fomecirnento deridamente assinada e datada lo Secretáio \ÍuniciC,)b
Propercionar todas as facüdades para que o ô.ig"çao d*tto d"s coodições estabelecidas no

contrâto;

fornecedor possa cumPú sr-us o
c)

r a'tivamente das sistemáticasde s mento e conüole de no mornento da ensâo, âcomPlrucid

e)
Notificai fotmalmeote a emPÍesa, sobÍe imperl

o obieto destc termo, Pâra que seiam adotadas
feiçôes, fâlhas o
as Ínedidâs cor

u irregularidades constanies de câdâ uÍh dos iteos que compõem

retivas oecessáÍiÂs;

ões e/ou esclarecimentos ue venham a ser soücitados dos da CONTRÂTADAsemPrestâr todâs âs info
Eat"b"laaet t ot-u, e Plocedimentos de acesso às suas insta ào de cada um dos itens que cornPõem olações para substi

olr eto deste termo:c)

4

r)

lne!entesexclusivamente

tomadâsúâc)(")

a)
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tr,luxtctpto oB osloos
CNPJ/MF n' 39.911.25710001-51 - FME - 23.714.191/0001-59-FUNDEB

sECRETARTA MUNIcIPAL DE EDUcAÇÃo
SETOR DE TERMO E PESQUISA REFERENCIAL

h)
Proceder a Escaüzação e acoiapahhamento na execuçào do Conrato por meio de servidor designado no item 3, nos teünos

d,el ci no 8.666/93 e úaboaerer. no âmbito de suas com tências, de forma a do se

i) Receber prorrsoriamente os maleriais ou produtos. disponibilizando local indicado no Item 4 .(4 Local pata
aohar/Entre r os Itens

i)
\reriÊcar minuciosamente, no ptazo fr-rado, a conformidade dos materiais ou produtos recêbidos provisoiamente com es

ões cr:rnsralres no TERMO DE REFERÊNCIÀ e dâccifica ostâ, fins de acei e 
-recebimento definitivos;

k) -r\companhar e írscalizar o cumpdmento das obrigações da CONTRÂTÂDÀ através de servidor espe

la CONTRÀTANTE
cialmente designado

'\ entrega dos Materiais Mobiliários e Permanentes, de ste TERMO DE REFE
CONTRATANTE:

-JPode.á *. 
^d-^itid" "p"-.rr. "qr" 

ptorr"gação no prazo de acordo com o ltem 8.1 Obdgaçôes da CONIRÀTADÀ desde

c) que mformado formalmente nà pnzo máximo de até 12 (doze) hotas que anteiede o tétmino do PÍazo, âlém de estâr' 
] olena-enre iusuficados, atendendo aos iÍrterêsses e conveniêocia da Àdministraçào Púbüca;

@fo'i,"l-"',t"nop.ozomitimodeaté12(doze)horas'seÀCEITÀouNÂoajusti6cativad) ,p..r"nt"d, pela CONTRÂTÂDÀ referente à prortogaçào nos ptâzos de eÍrtÍega;

CIÀ será conforme a oecessidade da
a)

e)
Í entÍegues no I-ocal Indicado no item 4 (4 - Local pate

] Os obia.r a.«. ff-nUO Oe REFEnilNCL[deverào se,

CIA será na sedc da CONTRÁTADÂjb) -\ execuçào do Iioroecimcíto de stc TERMO DE REF

Àpantrar/Entrega! os Itens)

10 - Recebimento e Critêrio de,

Os ob etos deste TERMO DE REFE NCIA serào rccclidos

P.o..i*.i.-..tt., ité 02 (dois) dias úteis após a entrega dos ptodutos, pata efeito de vei
especificações dos serviços contidas, na Proposta Consoüdada apresenta até dois dias após a realização do Ceftame;

ficação da conformidade coo as

após a vetificação proúsória e estando em confotmidade com as especiEcações constantes

ucntc acelt

do Edital e da

Pto osta Consoüdadâ, e sua con
Definitivamente

Na hipótese de duÍâhte a veriEcação provisória for constado

fomeiimento licitado, a CONTRATÂNTE deverá notiGcat a e

ridade como defeito, avada ou diferente do
RÀTADA para que a mesma tome às devidas

proüdências no prazo máximo de 24 (viate e quatro) hotas a contar da data de recebimeoto da notiEcação;

atguma irregula
mpresa CONT

C) recebimenro c execuçào do objeto deste TERMO DE RE NCIÀ será confiado ao Fiscal indicado pelo(a) SectetanoFER
I1d d Rec himlÍa1l

Er
E
E

Il
SN

s200dccd deD Íc uad ald to c,1di l]:I Í()IIbsen adti d PPI gâm
z dadc CÍ1F0 d â fl LId demâ1() 208llfinil I1 de 8,n tÍu aç

a)

b)

feita rraíés'de transttiênçia di cpnta bancada;

feFina

RAT
-ertid

druad no t'.12cncltn totoúlell d fome Pndiid de ll edis pagaPponib
icâ deF Íittu ddcr-i mF c elrnidc It\ ilddtâ ^t(

(l o§
nd t{ llerm'rrrl() ddha dcomLcdL, d PâNIgn^Pe AÂDc NTot1 ed Délri r.l repassed,.' lderurid cgaregul

c)
Fiscal(ais)/Iiarura(s) devidamerltê d4tadas e atestadas pelo(a) Fisca

Otdem de Fomecimento, Termos de Recebimentos e Certidôes de

Débitos atualizâdas, que setá submetida a avâliâção de suâ'veràcidâde;

\

sotâNeediaom (ten cutadasexeuvâmeefeden asastefe nte§mens ls()s valorcsSó setao agosP nh d dcomfCSec tlcd Àd pâPsrgn
tl dCenidôeli trâ dasades g^Ieg,iaíd

alizCertidõe

atcomADT dcoNTRÂlsF F Paten tura,Ndam c cal/tonlen dlédo tresPondePata
^gÀP

,] adDde bc toN tivasfisc
^

atÍaved egâu Ir' larida l,gud)

5

$§qõià.§ ére Í\1

r"--l#r'

I dos Materiais

do

11 - Das de
8ll,
SEF.\;

I marcoPara
EstadoI0

(trintâ)
Secretário(a)

Cenidões Nt_rscats,

formalidades,Ilavendo
datadasdo,recebimento Nota(s)dias, Pâltlr

[romecimento,Fiscal(is)
arualizadas,

efetivação
das
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e)
Às despesas de frete/embalagem se houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota

6scal/farurq

0
No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, se!ão os mestnos restituídos à

CONTRÀTÂDA para as correçôes .recessárias, oâo respondendo a Prefeitura NÍuoicipal de ÓÉidos por quaisquer encargos

resultaotes de atrasos na üqúdação dos pagamentos coÍespondentes;

s)
Caso a CONTRÀTADA seja optaÍrte pelo Sistema Integrado de Pagmento de Impostos e Conttibúções das

NÍicroempresas e Empresas de Pequeno Porte - SI\ÍPLES, deveÍá apresentâ! em todas as Nota(s) Fiscal(ais)/ Fâtura (s) deüda
comprovaçâo dc acordo com o disposto na I-ei Complemeotat n. ": 123, de 14 de dezembto de 2006;

h)
Pata a ücitante estrangeira que indicou na pÍoposta de preços o recebimeoto do pagamento em moeda estrangeira, será

utüzada a cotaçâo do último dia útil anteriot ao dia do pagameoto;

i)

À CONTRATANTE poderá exigir da empresa vencedora da ücitaçào, a qualquer tempo, â âpresentação de comprovantes

originais referentes à efetiva quitaçào de qualquet encargo ou compromisso para com terceiros, exigidos por força da execução

dos fomecimeatos contratados. À nào apreseotaçào desses comprovaotes poderá eosejar a suspeosão dos Pâgamentos
devidos pela ?IÍO, a seu critério, até a regularizaçâo do assunto;

i) À CONTRÂTÀNTE ptocederá à retençào de impgs191 141![19191119y1g1 as em lei;

k) -\ CONTRATADA apresentará ao CONTRÁTÂNTE documento fiscal específico referente ao objeto da hcitaçào, sendo

que estes deverào seÍ enlregues âté o dia 30 de cada mês;

D
O CONTRÀTANTE rerá o prazo de 48 (Quarenta e oito) hotas, a contar da apresentaçâo do documento fiscd, para

rová lo ou re eitá'lo;

m)
O documeoto 6scal não apror,ado pelo gestor será devohido à CONTRATÂDÂ paÍa as necessáliâs coireçôes, com as

informações quê úoúvaram stra rejeiçào, contando-se o prazó estabelecido Pâra Pagamento a partir da datâ de sua

IE Íesenta âo;

n)
Á devoluçào do documeoto fiscal oào aprovado pelo gestor, em

a execuçào do conttato;CONTRÀTADA sus

hipritese alguma, servirá de PÍetexto PeÍâ que a

o)
O contretâíte poderá sustar o pâgamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos segurntes casos: execuçáo do obieto

Coosoante o artigo .15 da l,ci if 9.78'1, de 1999, a Àdministraçào Púbüca poderá, sem a pré

motivadâmeotc, adotar providências acauteládoras. inclusive retendo o pagamento' em caso de risco
úa manifestação do interessado,

iminente, como forma de prevenir

a ocoúêícia de dâno de dificil ou impossível reparação.

13 - Da§ e das administrativas
À disciplina das infraçôes e sanções admioistrativas apücáveis no curso da ücitação e da coottataçào é aquela ptevista no Edita[, oa I-ei

)

lda Bentes Souzâ

Secretária Municipal de Educação
Decreto N" 003/2021
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ESTADO DO PÂRÁ

MUNICIPIO DE ÓBIDOS

CNPJ/MF n' 39.971.25710001-51 - FME - 23.714.191/0001-59-FUNDEB

,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SETOR DE TERMO E PESQUISA REFERENCIAL

Obidos/PÀ, !3 de janeüo de 2022.

Maria

contrâtuál em desâcordo com o aveoçado e eústência de qualquer débito para com o contÍataÍlte.

- Medidas Acauteladota§

8.666/93,de21de julho de 1993 e Lei 10.520, de 17 de iulho de 2002.


