
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL OE ITAITUBA

Prefeitura Municipal dê ltaituba

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N'OO2/20I8-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e dois dia(s) do mês de janeiro de dois mil e dezoito , o Município de ITAITUBA, com sede na .

nos termos da Lei n' 10.520, de I 7 de julho de 2002. publicada no D.O.U. de I 8 de julho de 2002. e das

demais normas legais aplicáveis, em face da classiÍicaçào da proposta apresentada no Pregão Presencial
para Registro de Preços n" 002/2018-SRP, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado). tendo
sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classitlcada enr pnmeiro lugar no certame

supracitado.

CI-AUSULA PRIME,IRA - DO OBJETO

ção de recarga de gás de cozinha, oxigênio medicinal e solda; botijas e cilindros completos, e produtos

diversos para suprir a necessidade das Secretarias, Fundos de Saúde. Assistência Social, Educação e

Municipio de Itaituba, durante o prazo de l2 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por l2 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE nào

estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitaçào, quando julgar conveniente. sem que caiba recurso ou

indenizaçào de qualquer espécie ao FORNECEDOR. sendo, entretanto, assegurada ao beneÍiciário do

registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A panir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fomecedor assume o

compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência. os pedidos realizados, e se obriga a cumprir. na

íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgào ou entidade da Administraçào Pública

Municipal que nào tenha participado do certame licitatório. mediante prévia consulta ao contratante, desde

que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Orgàos e entidades que nào participarem do Registro dc Preços, quando desejarem

fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverào nranifestar seu interesscjunto ao Contrâtalrte, para
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que este indique os possíveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados. obedecida à ordem de

classificaçào.

Parágrafo segundo: Caberá ao fomecedor beneÍlciário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições neli estabelecidâs, optar pela aceitaçào ou nào do fomecimento, independente dos quantitativos

registrados em Ata, desde que este fomecimento nào prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgàos ou entidades nâo poderào exceder, por

órgão ou entidade, a cem por centô dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dcls bens deverão ocorrer de acordo com as especificaçôes

v contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de l5 lquinze) dias da expedição da mesma.

parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do

Edital em conformidade com a Lei 8.666193 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal).

disóriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais

por gestor a ser designado pela contratante. Obseruado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela

a.pi.ru com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebin,ento, será esta atestada e

encaminhada à administração da entidade contratante para Íins liquidação

parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem

bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá ate 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos

materiais, após a aceitaçào e atesto nas Notas Fiscais,/Faturas.

v parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao

FORNECEDOR, para verificaçào da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na

contratação, cujos resultados serào impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja apticaçâo de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito

existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente

existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nào tenha

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização fiuanceira devida pela

contratante, entre a data acima referida e a con'espondente ao efetivo adimplemento do fomecimento.
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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E\{=lxNrVP

Onde

I = (T)v100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇOTS OC FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitaçào do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que

a enrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregâo Presencial para Registro de Preços n' 002/201S-SRP, a

Administração da entidade contratante poderá. garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes

sanções:

I - Advertência, que será aplicada por mero de notificaçào via oficio, mediante contra-recibo do

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante
apresente justificativas para o atraso! que só serào aceitas nrediante crivo da Adnrinistraçào;

II - multa de 0,loÂ (zero virgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 10"/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos nào entregues, recolhida no

prazo máximo de l5 (quinze) dias corridos. uma vez comunicada oficialntentel

III - multa de 70o/" (dez por cento) sobre o valor do material nâo entregues. no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de l5 (quinze) dias corridos. contado da comunicação
oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos po[ventura causados ao contratante pela não execuçào
parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará inrpedida de licitar e de contratar com a Administraçào Pública, pelo prazo de
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EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP : Valor da parcela pertinente a ser pagat

TX : percentual da Taxa anual : 6V"
I : Índice de compensação financeira. assim apurado:
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até 05 (cinco) anos. garantido o direito prévio da citaçào e de arnpla defcsa. enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçào perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nào celebrar o contrato.
deixar de entregar a documentação exigida para o certalne ou apresentar docurnentação falsa. ensejar o

retardamento da execução do seu objeto, nào rnantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçào do objeto
pactuado. comportar-se de modo inidôneo ou cometcr fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderào ser

aplicadas juntamente com as dos incisos "ll" e "lII". facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresa lomecedora pela sua diflerença. a qual será descontada dos pagamentos devidos pela

:, Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratanteno. e no caso de suspensào de licitar. o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedccidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n"

8.666fi993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados

no mercado. ou em razào de lato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialnrente tegistrado, por nlotivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado. o Contratante convocarà o lornecedor, r,isando à negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o lornccedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágralo anterior. o Contratante convocará os demais fornecedores,
visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços legrstrados e o fomecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado. nào puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fomecedor do compromisso assunrido, sem aplicaçào de penalidade. confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados. e se a comunicaçào ocorreu antes do pedido do fomecimento;

II - Convocar os demais fomecedores, visando igual oportunidade de negociaçào.
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Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações. o Contratante procedcrá à revogaçào da Ata de

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtençào dâ contralaçào mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES NE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observârtcia de suas especificações

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções. cabendo a verificação ao representante

desi gnado pel a conlratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverâo ser

entregues no endereço constante na ordem de compra. acompanhados das tespectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material

com as especificações constantes da proposta da enrpresa, marca, modelo e especilicações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificaçào da quatidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco)

dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intemlódio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

o A pedido, quando:

- -.o*p.oru1 a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maiorl
- o seu preço registrado se tofl'lar. comprovadamente. inexeqüível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do material.

r Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- nào aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçào de habilitaçâo ou qualiÍicaçào técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas ejustificadas:
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de

Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
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Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes

. Au tomaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando nào restarem fomecedores registrados:

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o procL'sso. a contratante lará o devido apostilamento na Ata de

Registro de Preços e informará aos fomecedores femanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇAO PARA AQUISIÇÃO E ENIISSÀO »AS

ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serào autorizadas, caso a caso. pela

\7 COntratan te.

Parágrafo Único: A emissào das ordens de fomecimento, sua retificação ou cancelamento. total ou parcial'

será iguahnente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fomecer, quando solicitados.

quantitativos superiores àqueles registrados. em funçào do direito de acróscimo de até 25Y" (vinte e cinco

por cento) de acordo com o § l" do art. 65. da Lei n" 8.666/93.

parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contrataçào se dará pela ordem de registro e

na razão dos respectivos limites de fomecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressào dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial' a critério

da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4" do artigo 15 da Lei n" 8.666/93.

- cLÁusutl DÉCIMA TERCEIRA - Dos PRf,Ços E ITENs DE FoRNECIMENTo

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de

Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$). serào fixos e irreajustáveis pelo período de I2 (doze)

meses. contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇOES DO FORNECEDOR

A empresa fomecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato. sem prejuízo

das decorrentes das normas. dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DECINIA QUINTÀ - DAS OBRICAÇOES DA CONTRATANTE

M
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Sào obrigaçôes do CONTRATANTE. além das constantes no edital e do Contrato

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) N-ota(s) Fiscal(ar s )/Fatura(s) da contratada. após a

efetiva entrega dos materiais e emissào do Tenno de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal

especialmente designado. de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alteraçôes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n" 002i2018-SRP e a proposta da

empresa classificada em l" lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. com observância das disposições

constantes das Leis n"s 8.666/93 e 10.52012002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condiçâo

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questôes decorrentes da utilizaçào da presente Ata. que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ITAITUBA, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e

forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

IT^ITUBA-PA. 22 de Janeiro de 2018

MUNICIPTO DE II'AITUBA
C.N.P.J. n" 05. I 38.730/0001-77

CONTRATA NTE

<kfufrf*,,*
A J ALVES COMERCIO

Ctrunro
Df OXIGENIO LTDA-ME

C.N.P.J. n" I 3.657.269/0002-78
CONTRATADO

ÉólJ,k,.,"ak .úo**Àrl,l
NEtI)ROSI

C.N.P.J. n" I 0.642.562,0001 -92
CONTRATA DO
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Q,.-u Q*".*
ERCIO DE GAS LTDA EPP

I
I

II AITU t.},4 C'

C.N.P.J. n" 08.367.558 '0001- l I
CON'I-RATADO
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CO\.L,R\O ]\I UN ICI P,\L DE II'.\I'TL'8,\
Prefeitura \l unicipal dr ltâituba

Este documenro é parte integÍante da Ata de Registro de Preços, celebrada entrc o Município de ITAITUBA e as

Ernpresas cujos priços estào a seguir registrado; , cln face à realizaçào da licitação na rnodalidade PREGÀO N"

002/201 8-sRP.

Eíprêsa: À J À,,VES COI{ERCIÔ DE OXIGEII1O LTDÀ-lrE; c.N.P.J- n' 1'3-657-265/0002'18'
«i103,
I{ESOUITÀ, Itâituba PÀ, r€Prê3ênEada rê§tê ato P€Io St(e) . ÀILTON JOSE ÀIVES, C-P'r' n"

ÍrEt DEscRrçÀo/EsPEctPrcÀçõEs lrNrDÀrlE ooÀNrrDÂDE
O0OO{ G,Às oxIGENlÔ PÀRÀ soLDÀ _ MÂlcà : ÀlR ltQuIDE L,NIDÀDE 12-OA

GÀS OXIGENIO PÀR]À SOiDÀ- GÀA,RÀI'À 1O,OMü-6OL
OOOO5 GÀS ÀCEIIIENO PÀRÀ SOI.DÀ -GÂRRÀFÀ 9XG - MA!CA,: ÀI UI{IDÀDE 36,00

R I,IOSIDE
GÀS ÀCEÍILEIIO PÀ4,À solDiÀ -GÀRRÀfÀ gRG

ooo0? cÍr,rNDÀo DE oxlcÉNro uEDlcÍNÀ! 1ou3 (cHÊÍo) _ ualca vÀsrl,ttÀ!,E 10.00
.: GI!E!
crlrNDRo DE oxt6ÉNro r,EDrcrNÀr, loMu-cottFlETo (cgE ro)

ooooS crLrNDÀo DE oxrcÊNto PPÚ 1!a3 (CEEIO) _ üarca : êIFE VÀSrLAÀüE 40 00

L
crlrNDRo DE oxrcÊNÍo EPU llau-collPiEto (cEEro)

OOOO9 REcàRcÀ PÀ.BÀ CILINDBo DE oxIGENIo !'IEDICII{À! 1Ou3 - ÚI{IDÀDE 1,500'00
uárcâ- : ÀIR LIQOIDE
RECÀRGÀ PÀRÀ CILINDBO DE OXIGENIO IIEDICIIÀ! 1OU3

OOOIO RECÀRGÀ PÀRÀ CTLINDÀO DE OXTGENIO PPu 1M3 _ l4arca UNIDÀDE 800 00

: ÀIR LIQUIDE
OOO11 UÀNOMEARO COlilPlETO PÀRÀ CILINDBO DE OXIGENIO DE 0 UNIDÀDE 80 00

À 300(Gs/csÍ _ uaEêâ-: PRoTEc
ÚÂ}IOMETÀO COMP,,ETO PÀR:A CILTNDBO DE OXIGENIO DE O À
30oxcs/cÚi

estãlelêcida à RoD tÀ:ÀlrSÀMÀzON ICÀ

651 807.a01-44, R.G. n" 889404 SSP

VÀTOR UNITÀÂIO
153,000 L1 016,00

880,00

900,00

820,00

o0o, oo

400,00

500,0 0

330,000

1r90,000

895, 500

140,000

1L

t7

35

210

30

2!

38,000

270,000

Eq)rêsâ: BOSITiIEIDE DoS SÀlITOs cOtltÊRClO-ÀrE; c.N.P J- n" l0 642 562/00AL-92,
vtsTÀ/
Irairula PÀ, rêpresentàdâ nêstê ato Pe1ô s!(a). RoslNElDE DOS SÀNTOS, C.P-F

es!àb.lêcida à Àv cÀRLllO BERÀ4E6ÚY, 104, BELÀ

í" 725.07A.512-15, R G n" 13831909 SSP PÀ.

OÚÀ,IITI DÀDE
252 .OO

VÀIOR UNITÀRIO
270,000

VÀ],OR TOTÀI,
68 .040,00

vÀroR to!À! R§ 338 616,00

84,000 5A6.320,00

900,000 18 . 900 ,00

6?3.260 ,00

ITEM
00 002

DEscRrÇÀo/EsPEcÍFrcÀÇõEs
cÀs-botijâo d. 13kg COMPLETÀ(CHEIÀ) - Uàlcà.: PÀÀÀ
ôÀs
botijão de 13kq conpleta (chêià ) dê gâs ligt:êfêito

Recalga de 13 Kg dê 9ás liqlêfettô _ Mãrca.: PrutÀG
Às
Rêcârga de 13 K9 de 9á3 liqúêfêito
BoTIJÀ DE GÁS 45ÀG - Uarêâ.: PÀÀÀGÀS
BorrJÀ DE 6Ás 45 l(G coup,,ETÀ clrErÀ

ÚNIDÀDE
I,INIDÀDE

I,NÍDÀDEo0 003

00 012 I,,NIDÀDE

6, 980 00

21 00

Àlprêsa: ITÀITUÀÀ COüERCIO DE GÀS LtDÀ EPP; C-N.P.J

êsperanÇa, Itaitubâ PÀ, repEêséntada nêstê ato pêIo sr(a)
SEG!P

" 08.36?-55810001-11, êstabê1êcida à àw úàrê.haI !ôndôn s/n,

DÀRLIÀN! ROcItÀ LIMÀ, C.P.F. n" ?01.859.992-04, R.c. n" 4029122

ITEI,I
0000 t

DEscRÍqió/EspEcrFrcÀÇõEs t NIDÀDE
GÁs ct,p 13 KG -t:EcàÀGÀ DE 13 (G GÀs LrouEEEtro zoN ÍrNÍDÀDE
À GÀÂIi|PEIRÀ - Ualca.: LÍouIGÀs
GlÁs cLP 13 I(c, lecàlga de 13kg de 9ás liquêfêilo dê
pêtlol€ô (6LP) acondi.ionado ê. Botijão dêstinedo á
atê.dê! as êEcola5 dâ 2ônâ qàlifrpêila do tuunicipio de
Ieeitul,â - Âs @prêsa vêncedo!à devê.ã êntrêgâE às
rêcalgàs di!êtànenle nâ êscofâs: Àqua Ela.ca, Àlêgria
do Sab€!, P.ofêssôre Iêda Maria GoDês Balbalho, Cênllo
Infôntil ucholandia, cêsa! Àlneida, !ta!iâ Pe!éila dá
Silwe (Crêpurizinho), UaEiâ do Pâtrôcinio, Jârdto do
Ouro, Sáo Doain9o6, Sâo Flancisco de Àssi§, ÉscôIâ
Pênêdô, Cêôt.o I.fantil ÀBC e Reinundo Sudari.o
(Malupá).

RECÀRGÀ DE 45 (G DE GÀS LIQUEFEITO . MâtêA,: LIOUI UNIDÀDE

QUÀNTIDÀDE
800 00

VÀTOR OI{ITÀÀIO
106,000 84 . 800 ,00

5a0 0000006

RO'J. tR \\s,\\l \/.O\l( \. l0'Rt { \\},\O 1() CI\{SI() \It \

319 , 990 1a5 .59{,20

w
/w



Estado do Pará
GOYERT-O MUNICIPAI- DE ITATTUB^

Prefeitura Il unicipal de Itaitubâ

GÀS
RECÀRGÀ DE 45 (G DE GÀS ,.IOUEIEIIO

vÀLoR TO!À! RS 270 394 ,20

ü
tur

ItoD.-t R \\s\\t \zo\lc \. llrRt \ \\t.\o \o cl\ \slo \Ít \
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