Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DO
Rua Tancredo de Almeida Neves - CEAD

üb
/)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 083/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO
N*" 056/2021
MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS - MS, pessoa jurídica de direito público

interno, com sede na Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N, Parque CEAD nesta

cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.155.942/0001-37, neste ato representado pelo
onítoc

Senhor Aristeu Pereira Nantes, brasileiro, portador do RG n °

Ia I
e domiciliado
Rua Nildo de Carvalho, 357,®Centro, na 390.266.041-49,
cidade de Glóriaresidente
de Dourados
- MS
^

doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa EDUARDO E DA SILVA

MDWEBMARKETING - ME, Inscrita no CNPJ sob n° 11.047.725/0001-51, sediada a
Rua Antonio Maria Coelho, 87, Centro, na cidade de Campo Grande-MS, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Eduardo Efrain da
Carteira de identidade tipo RG n.° 1182492, emitida pela

SSP/MS, e do CPF n. 011.484.231-09, e, perante as testemunhas abaixo firmadas,
pactuam o_ presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de
homologação e adjudicação do processo de Dispensa de Licitação n® 031/2021 e

nos termos da Lei Federal n.® 8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e
condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratação de empresa especializada para
execução dos serviços de hospedagem/servidor para portal institucional da Prefeitura
Municipal, com suporte e manutenção ao sistema de informação ao cidadão, sistema

^

do diano oficial do município, e manutenção para servidor de webmail institucionais, e
° Termo n®
de031/2021.
Referencia parte integrante do Processo Administrativo
n®o 083/2021 - Dispensa
IMPLANTAÇÃOTREINAMENTO

Implantação dos recursos de hospedagem e contas de e-mails corporativos

treinamento, migração, assistência técnica, manutenção diária e mensal
Suporte Técnico de Implantação:

A prestação dos serviços de suporte técnico de implantação compreenderão atividades
de levantamento das tecnologias e estudo do ambiente
computacional
de

hospedagem de WEB site e administração de contas de e-mails corporativos,em uso
na Prefeitura Municipal de Glória de Dourados e deverão consistir, ainda, na realização
de atividades de treinamento, assistência técnica, manutenção diária e mensal, a serem
executadas por equipe técnica formada por profissionais.
IMPLANTAÇÃO:

A implantação constitui a etapa de execução do objeto licitado, relativa à prestação de

serviços de instalação, configuração, parametrização, customização, disponibilização
^^i^inisfração e gerenciamento dos recursos tecnológicos J

fornecidos pela CONTRATADA a CONTRATANTE, para a publicação do WEB site e /
rnMTDATAnT!i''®
de seus conteúdos
migrados,
além site
da aplicação
pelí^X
CONTRATADA dascorporativos,
regras de segurança
para o acesso
ao WEB
e e-mails^jT
Prefeitura Municipal de Glória de Dourados
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TREINAMENTO:

Visto

O treinamento para uso das ferramentas, administração e gerenciamento dos
recursos de hospedagem e e-mails corporativos fornecidos pelaCONTRATADA deverá
ser executado por meio dos profissionais que formarão a equipe técnica a ser
disponibilizada pelo licitante vencedor, designados para atuar in loco ou remotamente

os quais deverão possuir experiência profissional no âmbito das tecnologias nas
plataformas WEB, gerenciamento, segurança e monitoramento de WEB sites e e-mails
corporativos.

c c ludnb

O treinamento ocorrerá sem ônus para a CONTRATANTE e será ministrado
remotamente ou nas dependências da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados

rrlTplanteçãr'"^"' definidos pela CONTRATANTE imediatamente ao procedimento de
MIGRAÇÃO:

o procedimento de migração consiste em migrar todos os dados hospedados
atuairnente no domínio da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados, assim como o
conteúdo das contas de e-mails que estiverem armazenados na WEB para o novo
ambiente a ser disponibilizado para uso.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIÃRIA E MENSAL:

A Assistência Técnica e Manutenção Diária e Mensal dos recursos de hospedagem de
WEB sites e e-mails corporativos compreenderão os procedimentos de manutenção
corretiva e preventiva, para que evite a interrupção dos serviços, compreendendo

atualizações configurações gerais e de segurança, parametrizações, correções dos

erros e defeitos de funcionamento dos recursos disponibilizados pela CONTRATADA

aperfeiçoamento das funções em operação ou adequação às novas tecnologias, aléni
do monitoramento 24 (vinte e quatro) horas, sete dias por semana.
Os chamados somente serão registrados pelos servidores designados através de
comunicação da Secretaria Municipal de Gestão Publica, da prefeitura municipal de
Gloria de Dourados. A comunicação para abertura das ocorrências deverá ser feita
através de e-mail, telefone ou central de atendimento da CONTRATADA e deverão

rnMTDAXAl?xir^°'^°
abertura e identificação do solicitante da
CONTRATANTE.
o primeiro atendimento técnico deverá ocorrer após no máximo 2 (duas) tioras da
abertura _e registro junto a CONTRATADA, salvo em casos de invasões e/ou
interrupções não programadas assim que detectadas pela CONTRATADA deverá

imediatamente iniciar o respectivo atendimento adotando as providências necessárias
serviços públicos que são disponibilizados através

do WEB site da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados. A solução não poderá

ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas após seu registro. Após o atendimento deverá ser
emrtido relatono técnico com descrição completa da solução aplicada, identificação do
profissional que realizou os procedimentos, data

e hora do término do atendimento que não poderá ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas
apos o registro do chamado técnico.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Suporte e manutenção no sistema de informação ao cidadão, com servidor de
hospedagem.

.

Sed^afgem^""^^"^^°
com
servidoy^^
Gerenciamento e manutenção para servidor webmail instituicionais. Implantação^
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M^P^amento de Obras, com detalhamento

ex'foüç®

P-

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO' Dá-se a
este contrato o valor mensal de R$ 1.460,00(um mil quatrocentos e sessenta reais)

íSsT"

°

17.520,00(dezessete mil quinhentos e vinte

IPrefeitura
°® Muniapal
P^PP™"'»®
CONTRATADA
serão
na Tesouraria
de PevWos
Glória dea Dourados,
a prazo,
emefetuados
até 30 (trinta)
dias apósdaa
entrega do objeto, e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente
atestadas e visadas, por funcionários deste Município.

reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art.

40, da Lei Federal n.° 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data
dos reajustes determinados pelo órgão competente do Governo Federal, ou da variação
efetiva do custo da produção e preços atuais de mercado local ou regional, mediante
pesquisa de preços, ou ainda na variação mensal do IPCA (IBGE).
§ ^ 7 ^ríorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato

atribuível à CONTF^TADA, aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a título de

compensação financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior
ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês correspondente
repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

§ 4® - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obriqações

decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito.

§ 5® - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da CONTRATADA o
prazo terá sua contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão
isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem.

CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de
12(doze) meses a contar da assinatura.

PAI^GRAFO ÚNICO - Havendo interesse da Administração, o presente Contrato
poderá ser prorrogado nas seguintes hipóteses:

I - Nos casos previstos na legislação pertinente;
II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

quinta - DA DESPESA. As despesas decorrentes da execução d
objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
1

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

GLÓRIA

DE

DOURADOS
02.02

ShuKt 1AKIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA
02.02.004.122.0003.2006 Manutenção das Atividades da Secretaria
Municipal de Gestão Publica

3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros(Pessoa Jurídica)

/

^ RESPONSABIUDADES:
Gabe'^55"
contratante, a seu critério exercer ampla,
irrestrita e permanente fiscalização
de
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áclto^ntegralmenteTod™^^^
métodS"?
conWeaseiradÒtedÒs pe,^^^^^^^^^ '

® «CONTRATADA dtlãle

"idlS^rpeV ™TnoZ:rn,n''h

^^^Ponsabilidades

LTuiaif

anus, direitos ou obrigados

CONTRATADA,de seus empregados, propostos ou subordinados

Istabelecls, suSrrcONT^™^^^

ora

=aZ--i^Ta^--—-a-ne^sa^-t^(dJ-porrmoTdrva^
°-»mo de 2%
Sfr^^^n^J^ríeTr:d°aros
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÁG: A rescisão do contrato poderá ser:

;o-stSra1,fr>^í~rLã^fem^rsS'
desdeTurfcl'^^^^^^^

III -judicial, nos termos da legislação;

^

"O processo da licitação,

lscrit;e,urarnt^^rrSa°de:orp^^^^^^^^^^

SÍSSSK -Jíssíjtsrríri^-rs.-•«

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DO
Rua Tancredo de Almeida Neves - CEAD
h

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Departamento de Contabilidade deste Municíoio
comunicara aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalizaçãrde trib^^^^^^^^

do Art SdfLe"n^8

®

00 An.00 aa Lei n. 8.666/93, em sua atual redação.

Pagos, nos termos do § 3°

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Dentro do
°

providenciara a pubiicação em resumo, do

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituíra
encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos
e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.
quarta - FORO: O foro do presente contrato será o da cidade

de Glona de Dourados, excluído qualquer outro.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o oresente

Glória de Dourados -MS,^ de Setembro de 2021.

Prefeitura Munic/paiyje Glória de Dourados
Aristeü Pereira Nantes
Prefeito Municipal

EDUARDO K. UA^«raíDWEBMARKETING - ME
Silva

Representante da Empresa

TESTEMUNHAS :

zAMMá
assinatura

NOME:

CPF/MF: "5'T9--

õN

í?| Q i/c

I

ATURA

NOME:

CPF/MF:

Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DO
Rua Tancredo de Almeida Neves - CEAD

;>
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 083/2021
DISPENSA N** 031/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2021
PARTES:

CONTRATANTE: Município de Glória de Dourados - MS
CONTRATADA:

Eduardo E. da Silva - ME

OBJETO. Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de
hospedagem/servidor para portal institucional da Prefeitura Municipal com

suporte e manutenção ao sistema de informação ao cidadão, sisterna do

diario oficial do município, e manutenção para servidor de webmail

institucionais e, de acordo com o Termo de Referencia parte integrante do

REGIME DE ^ECUÇÃO

083/2021 - Dispensa n"031/2021.

O objeto deste contrato será realizado por execução direta.

VALOR:

Dá-se a este contrato o valor mensal de R$ 1.460,00(um mil quatrocentos
e sessenta reais), totalizando 12 (doze) meses o valor de R$ 17 520 00
(dezessete mil quinhentos e vinte reais).

PRAZO:

O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12(doze) meses a

contar da assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA
DE DOURADOS

02.02

GERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PUBLICA

02.02.004.122.0003.2006 Manutenção

das Atividades da
Gerencia Municipai de Gestão Pubiica

3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros (Pessoa
Jurídica)

ASSINANTES:

Contratante: Aristeu Pereira Nantes- Prefeito Municipal
Contratada: Eduardo Efrain da Silva - Representante da Empresa

/

ANO IV DOEGD - N.1007/2021

glória de DOURADOS-MS,quarta-feira,22 DE SETEMBRO DE 2021
PAGINA

a)a redistríbuiçao dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou nãob)adquinr bens permanentes não previstos no Plano de Trabalho
c)integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente-

d realizar despesas e pagamentos fora da vigênc^ deste Termo de Fomento

di adminisfraçãoT

da prevista e despesas a título de taxa

dLTe^^Sor

despesas diversas, não compatíveis com o

g)executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviçosh

Pa^a outras contas bancárias;

rlssàrdínento;

especifica para outras finalidades com posterior

Trabalho-

comprovar a contrapartida pactuada no Plano de

3

w-m
LICITACAO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N"083/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2021
RATIFICAÇÃO

q 412/9mR ^eDispensa
fundamentada
no Parecer
Jurídico.aDecreto
n"
9.412/2018,
no artigo de
24L^itação,
da Lei Federal
n° 8.666/93,
e, RATIFICO
oresente
FAVORECmo°
11 M7.72M001^1

''® '-®'
mencionada.
MDWEBMARKEHNG CNPJ N°
cie empresa para execução dos serviços de

rifemn^!ff
despesas com:
Multas, jurosforaoudoscorreção
monetária,
inclusive
referentes a pagamentos
ou a a)
recolhimentos
prazos, salvo
se decorrentes

sis?em/Hr
r
suporte
manutenção
sisterna
de informação
ao cidadão, sistema doc°mdiário
oficiale do
município aoe

* indenizatórias;
administraçãob)pública
na liberação
recursos
financeiros
bem
como verbas
Publicidade,
salvo as de
previstas
no plano
de trabalho

UAmR"^n°''f^

e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educatto infÒrSo

duais nao constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal;
c) Pagamento de pessoal contratado nela

iSaU- d) Qhms^"®

exigências do art. 46 da Lei

insfalaân
H»nL2
,
® ampliação
de área
construída ou a
nstalaçao de
novas estruturas
físicas não previstas
no Plano
de Trabalho

I) pagamento de despesas bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

documento aíeserdo.'

PkEl-tilURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE

02.02

óboKt1AKIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA

02.02.004.122.0003.2006

Manutenção

DOURADOS

das

Atividade

da

Secretaria

Outros Serviços de Terceiros ÍPessoa Jurídica)

3.3.90.39.00

participes a qualquer momento, ficando as partes responsáveis pelas obrigações
decorrentes do tempo de vigência.
uungaçoes
112 - Constitui motivo para rescisão do presente Termo pcias
de Fomento
o

í tSdroe"te (^SncEDFNTF^®

1

Municipal de Gestão Publica

Fomento pode ser denunciado ou rescindido pelos

^ann drTrl=.ih

webmail institucionais, conforme Termo de Referência

vínf
,P®®P®®® ®ecá de R$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e
1 460 00(um
d m'^mi
1.460,00
mil quatrocentos e sessenta reais) P®rf®2endo o valor mensal de R$

Particuiarmente quando

!utilização dos recursos em desacordo com o

AUTORIZO a contratacãn
.

tegaís^

-—V—

riuL.côi>u MUíTiinisirauvo, em tavor da

mencionada, e promova as publicações para que produza os efeitos

Glória de Dourados-MS, 17 de Setembro de 2021.
Arísteu Pereira Nantes

Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
PLANO DE TRABALHO

DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 083/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2021

L^mum acordo entre as partes, mediante
"^odificação
seu Plano deformalizada
Trabalho, dee
comum
propostaO devidamente
justificada por meio de TERMO DE ADITAMENTO
rormaiizaoa e

SLcldfcbNCPnFMTP
'P°'''^P®P®° do Plano de Trabalho com prévia
v»rt!,H=? 1, CONCEtDENTE e aprovaçao do Gestor deste Instrumento, ficando

PARTES:

CONTRATANTE: Município de Glória de Dourados - MS
CONTRATADA: Eduardo E. da Silva - ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de
hospedagem/seividor para portal institucional da Prefeitura Municipal, com suporte

vedada a alteraçao do objeto em qualquer hipótese.

e manutenção ao sistema de informação ao cidadão, sistema do diário oficial do

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS SANÇÕES
nomaT^a^lei
1^%nq/on-il e®'pdadesacordo
o planoa deadministração
trabalho e com
as
normas da Lei 13.109/2014
legislaçãocom
específica,
poderá

- Dtep^sa

seSs^ançõ™

município e manutenção para servidor de webmail institucionais, e, de acordo com

'°^9®"i^®Ção da sociedade civil parceira as

I - advertência;

ílo
temporária da participação em chamamento público e impedimento
de oovemn
de,colaboração e contratos com órgãos e entidades da esfera

fdoid°anos

administração publica sancionadora, por prazo não superior a 2

integrante do Processo Administrativo n® 083/2021

REGIME DE EXECUÇÃO:

O objeto deste contrato será realizado por execução direta.

^ este
contrato12o(doze)
valor mensal
R$ 1.460,00
(um mil00quatrocentos
sessent® reais),
totalizando
mesesde
o valor
de R$ 17.520
(dezessete
mil quinhentos e vinte reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE

'"Idoneidade para participar em chamamento público ou celebrar

termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de

DOURADOS
GERENCIA

govemo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçãfou Se que

02.02

nennliST""'"'

02.02.004.122.0003.2006

d "J P

^ P^dpria autoridade que apfcou a

ponoedida sempre que a organização da socied^e civil

' ^nção aplicsda
L 1-^ ,T'"'com base
° no inciso
P^®jo™s
resultantes,
II deste
artigo. e após decorrido o prazo da
Il^arágrafo único. A sanção estabelecida no inciso III do caput deste artigo é de
competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no
"a apos 2(dois) anos ''''®®
'^®aplicação.
®P®^®^® de vista, podendo a
reabilitação ser requerida
de sua

'rbcsscib

PRtóO: O prazo de vigência do presente CQNTRATO será de 12(doze) meses a
contar da assinatura.
; obb =
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
MUNICIPAL

Dl

GESTÃO

PUBLICA

Manutenção das Atividades da Gerencia
Municipal de Gestão Publica

3.3.90.39.00

^

Qutros Serviços de Terceiros (Pessoa
Jurídica)

Glória de Dourados - MS, 21 de Setembro de 2021.
ASSINANTES:

Contratante: Arísteu Pereira Nantes- Prefeito Municipal
Contratada: Eduardo Efrain da Silva - Representante da Empresa

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
TERMO DE CONVÊNIO - MATERNIDADE

TERMO DE CONVÊNIO N®: 002/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Glória de Dourados para esclarecer as

—ratrer^^^^^

P--

-®"d::

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Aphcam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal n° 13.019/2014 que não

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DF

GLÓRIA°DE°nnilEAnnl
c
rtFMwncA

^ PREFEITURA MUNICIPAL DE

MATERNIDADE
DA MÃE
NOSSA
gloria, VISANDO
A COOPERAÇÃO
NA POBRE
EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR.

foram mencionados neste instrumento.

O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, - MS, Pessoa Jurídica de Direito

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CONCORDÂNCIA
fp
®®'®''®'®
e acordadas
comemas03
condições
cláusulas
estabelecidas
as P®!"
partes
firmamcientes
o presente
Instrumento
(três) viase de
igual teor
e forma na

797-1^00°"!,®®, "a '^®®
03
155"942/0001 37® doravante
Ud.155.942/0001-37,

presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

rasBH ressente
"f°e domiciH^^^ n 3,
casado,

Glória de Dourados, 21 de setembro de 2021.

MATcÃiii^.r.Í

Sr- de
Arísteu
Nantes,portador
brasileiro
GlóriaPereira
de Dourados,
do

SSP/MS e CPF; 390.266.041-49 e, de outro lado a

R^
DA GLÓRIA, comdoravante
sede à
Rua Mb?v^
Melvin ?
Jones, inscrita no CNPJ sob SENHORA
o n° 03.153.947/0001-20

Município Glória de Dourados
Prefeito Arísteu Pereira Nantes

denominada simplesmente de CONVENENTE. neste ato representada pelo seu

Associação dos Estudantes de Glória de Dourados/MS(ASSESGi
Jeferson Demarchi de Jesus

de Almeida Neves, s/n. Parque CEAD, CEP
o atn
n°.

de Dourados,CONCEDENTE
inscrita no CNPJne<5tP
sob
denominado

e CP°F 040 6^0^468^85^'
d® identidade n° 13.417.001 SSP/MS
1
^'®'® ° d®® dispõe a Constituição Federai em
tstaaual
ÊstedTa nM^I
n 11.261/2003,
2612003 RResoluçao/Sefaz
® f9.®'"'®®; ®®2.093/2007
Leis n" 8.080/90,
e demais 8.142/90,
disposiçõesDecreto
leoais
B^nlniB^

reguiamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente termo de

estipuladas
,,
Almeida Neves,Parque CAD-Fone:167)3466-1611
http://www.glonadedourados.ms.gov.br
- Emall: doegd@gloriadedourados.ms.gov.br

"'"®®®'- ® -ndiçõ^°aquS

