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Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO 
publico, com sede à Rua José Ramos de An 
Magalhaes-SA, inscrito no CNPJ sob n9 04.2í 
02!EL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, caso 
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n9 502.801. 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO 
CNPJ sob n9 U.101.542/0001-17, com sede 

Magalhães - BA, neste ato representado 
casado, portador da Carteira de Identidade 
052.980.567-76, residente e domiciliado ne 
assistidos juridicamente pelo Procurador Ge 
MQTTÂ, brasileiro, casado, advogado, inscrít 

cidade, e a empresa DOCTORMED EQUIPAMfr 
sob n9 13,196.056/0001-16, estabelecida à 
de Vaiparaíso de Goiás/GO, neste ato repres 
Carteira de Identidade RG n9 17.495.378 

domiciliado na cidade de Vaiparaíso de 
cumprimento do objeto abaixo descrito:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constituí objeto da presente licitação, at 
E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PR 
SAÚDE, PROVENIENTES DA EMENDA PARLAf 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 O valor total para o presente ajuste é de 
para o Lote 03 o valor de R$ 27.800,00 (vinte e s 
102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reai 
Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pre 
justo e suficiente para a execução do presente o

L OE LUÍS EDUARDO M ACAíM AES  
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LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito 
a, n9 187, Jardim Primavera, na cidade de Luís Eduardo 

4 L9/0001-05, neste ato representado por seu Prefeito, Sr, 
)ortador da Carteira de identidade RG n9 1167394526 
-00, residente e domiciliado nesta cidade, e o FUNDO 
ALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
. Barreiras, n9 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo 

u Secretário, Sr. FELIPE MORGAM MELHEM, brasileiro, 
sob n9 10.575.784-3 SSP/RJ, inscrito no CPF sob n9 

cidade, doravante denominado CONTRATANTE, ambos 
io Município, Dr. TEÓFILO JERÔNJMO PENNO DA SILVA 
í OAB/BA sob o n9 44.338, residente e domiciliado nesta 
OS E PRODUTOS HOSPITALARES EiRELI, inscrita no CNPJ 
.5, quadra 49, lote 34, loja 02, Morada Nobre, na cidade 

por ELIAS GOMES DA SILVA, Proprietário, portador da 
P, inscrito no CPF sob n9 027.667.478-26, residente e 

Gfciás/GO, doravante denominada CONTRATADA, para

:vé; de Pregão Presencial, a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
3POSTA DE m  11101.542000/1180-03 DO MINISTÉRIO DA 
XIEP TAR N9. 37950008 DE 2018, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS 
ED JARDO MAGALHÃES/BA.

130.300,00 (cento e trinta mil e trezentos reais), sendo 
ite mil e oitocentos reais), e para o Lote 04 o valor de R$ 
), de acordo com os valores constantes na Propost3 de 
*ão Presenciai n9 080/2019, entendido este como preço 
>jeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:.
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item DESCRIÇÃO MARCA UND, ONT. VALOR UNÍTÁRÍO VALOR TOTAL

i

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLE 
(EQUIPO, SUGADOR E REFLETC
CADEIRA: articulação bilateral c 
acionamento central, proporcionando rr 
conforto, evitando o reposicionamento 
paciente. Braços direito e esquerdo fix 
facilitando a acomodação e saída 
paciente. Encosto com possibilidade 
movimentação a -5̂ , proporcionando mz 
facilidade em alguns movimenl 
permitindo a recuperação de pacientes c 
lipotimia. Pintura eletrostática c 
bactericída, base revestida com carenag 
em ABS. 0 equipamento deve 
integração da caixa de distribuição 
conjunto ao capô da cadeira para facilita 
espaço. Pedal de comando tipo joyst 
incorporado a base da cadeira. Placas 
comando sob o assento da cadeira, a fim 
evitar oxidação. Estofamento revestido 
PVC e sem costuras, facilitando 
desinfecção. Cabeceira articulada. D 
possuir 4 comandos individuais (sobí 
desce assento e encosto}, 3 movimer 
automáticos sincronizados (3 posições 
trabalho programáveis pelo CD e volt 
zero automática). On/Off do refletor 
base da cadeira com intensidade varia 
Botão STOP de emergência. Carenag 
superiores em ABS com bacteric 
EQUIPO: braço angulado com travame 
vertical, deve possuir 3 terminais send 
terminai para alta rotação borden, 
termina! para baixa rotação borden c 
spray, 1 seringa tríplice. Bandeja em ir 
Pedal Progressivo para o acionamento 
peças de mão. Suporte das pontas c 
acionamento pneumático índivid 
Válvulas individuais com sistema a 
refluxo, a fim de evitar contamina 
cruzada. Reservatório de água tipo pet < 

filtro, evitando entupimentos 
instrumentos. Puxador ergonôm 
REFLETOR: Refletor de LED com intensid 
variável, cabeçote em material resiste 
estrutura em polímero injetado, espe 
multifacetado, possui alta durabiíidad 
permite ampla mobilidade em dive 
posições. Protetor Frontal Retnov 
construído em policarbonato transpare 
Puxador bilateral. Braço balanceado <
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ALLIAGE Und. 2 R$ 13.452,15 R$ 26.904,30
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mola e articulações metálicas. UNIDADE 
ÁGUA: com abertura em 9Q5 graus, p 
procedimentos a quatro mãos. Compõe 
sugadores venturi de 6,5mm e 9,5mm p 
cânula descartável com separador 
detritos nas mangueiras. Estrutura em ; 
revestida em ABS com bacteridda. Ci 
translúcida removível na cor 
estofamento. Acompanha mocho auxi 
com as seguintes características: Base c 
cinco rodízios, altura do assento 
rectinação do encosto regulável, através 
alavancas individuais, acionamento a g 
Estofamento PVC sem costuras, 
equipamento deve ser fabricado de acoi 
com a NORMA RDC016/13 DA ANVISA 
conformidade com o acordão 2401 de 2C 
doTCU.
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AMÃLGAMADOR ODONTOLÓGICO. Pai
digital de fáci! comando com tarr 
protetora transparente para meíl 
visualização. Proporciona misti 
homogênea e de estrutura adequa 
atingindo 4.600 rpm. Design moden 
baixo nível de ruído com ajuste de memó 
do tempo a ser selecionado para cs 
mistura. Corpo em poiiestirei 
obedecendo às normas vigentes 
segurança elétrica. Motor bifásico e< 
rolamentos biindados e duas correias c 
propiciam a diminuição do nível de ruídc 
as vibrações transmitidas, assegurando t 
meíhor desempenho no torque 
equipamento com uma frequência rnínii 
de 4200 oscilações por minuto. Hastes 
fixação da cápsuia confeccionadas em a 
inoxidável, temperadas e polidas 
encontra-se em um eixo fora de cent 
realizando movimento elíptico, Circu 
eletrônico controlado por t 
microcontroiador que possibilita ma 
precisão do tempo de batimen 
repetibilidade do tempo selecionado 
períodos precisos de trituração. Dispositi 
de segurança com micro-chave/swH 
interrompendo o funcionamento 
apareiho com a abertura da tampa. Tens; 
Comutação Automática de 127V a 220 Ví 
Consumo; 270VA, Frequência; 60 1 
Tempo de Programação: 0 a 60 segund 
Oscilações por Minuto: 4200. Acessór 
que acompanham o produto: Suporte c 
Garras. Tampa Acrílica. Porta Fusível.
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SHUSTER Und. 1 R$ 895,70 R$ 895,70
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VALOR ro í AL R$ 27.800,00

OTE 04

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QNT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

Autodave Hospitalar Hori2ontaí 
Equipamento horizontal, com sistema 
comando microprocessado, capacidade 
câmara interna de no mínimo 90 lit 
Deverá funcionar por meio de ví 
saturado e apresentar estrutura em mati 
anticorrosivo e revestimento externo 
chapa de aço inoxidável. Coma 
microprocessado programável com 
mínimo 8 programas, com painel e coma 
com botão iiga/desiiga e dísplay em LC 
deve possuir no mínimo teclado numé 
para controle com membrana de prote 
para visualização dos ciclos programa 
manómetro e manovacuômetro. Câm 
externa e interna confeccionadas em 
inox AfSi 316-L com ísolaçao térmicí 
câmara interna deve possuir dreno e i 
entrada de validação, permitindo 
introdução de sensores para coleta de d; 
de temperatura do processo. Deve possi 
fduasj portas, barreira sanitária e sistem; 
emergência, fechamento das po 
realizado por meio de eleva 
verticai/guílhotína com sistema de segura 
aníiesmagamento. $ist< 
hidráulico,tubulações e conexões 
conjunto hidráulico devem ser de mat< 
anticorrosivo e resistente; conexões 
câmara de esterilização e gerador de ve 
devem ser em aço inoxidável ou oi 
material compatível; possuir bomba 
vácuo e bomba
centrífuga de água com capacid 
suficiente para o gerador de vapor. Sístc 
de segurança que deve impossibilita 
funcionamento do equipamento medií 
qualquer tipo de falha, descuido do opera 
ou falta de suprimentos além de alar 
audiovisuais. O ruído não poderá excede 
estabelecido pelo portaria ministerial 
trabalho. Deverá acompanhar 
equipamento, no mínimo: 02 carros exter 
para acomodação dos materiais, 01 c; 
interno para acomodação dos materiais, 
sistema de purificador de água por osrr 
{compatível com a capacidade da autpc.la 
01 impressora. Alimentação elétrica em
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MIRAX Und.

1_______

1 R$ 102,500,00 R$ 102.500,00



PRÏiJ-'ElTUSA MUN
ChF3. O

I volts. f\...............j .............
VALOR ‘ GT \l R$ 102.500,00
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2.2. No preço a a  ma proposto estão inclusa; 
Gbjeto, inclusive tributos e/ou impostos, encai 
previsão de lucro, frete, seguro, combustível, 
despesas com alimentação, transporte e 
cumprimento íntegra) do objeto contrat 
constituindo-se, portanto, na única remunera 
objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, 
contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da

to
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das a$ despesas diretas e indiretas para execução do 
sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, 
, transporte e entrega dos equipamentos, bem como as 

4dagem dos funcionários, entre outros necessários ao 
não cabendo quaisquer reclamações posteriores, 

devida pelo CONTRATANTE para execução completa do

aom
Lei

;nte poderão ser reajustados observadas as disposições 
Federal n.5 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - PO RECURSO FJNANCE
3.1 As despesas decorrentes do presente con 
seguinte dotação orçamentária:

ORGÃO/UNIDADE: 02.09.100 ~ FUNDO MUN

PBCMETQ/ATiYÍPADE: 10.301.051.2047 -  GES 
FONTE DE RECURSO: 14 - SUS 
ELEMENTO DE DESPESA:
4.4.9.0.52.00.00000000 -  EQUIPAMENTO MA

BOI
ratb correrão à conta dos recursos financeiros alocados na

fU. DE SAUDE - FMS
ACJ DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

ER AL PERMANENTE

CLÁUSULA QUARTA - PO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de 
Fiscal com o devido ateste da execução do objeto
4.2 A Nota Fiscai deverá ser do estabelecimento 
deverá vir acompanhada das Certidões de Regula
4.3 A contagem do prazo para pagamenta 
documentação completa e de acordo com as fláufc 
do expediente de pagamento no órgão que erhiti
4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo C<) 
necessárias correções, contando-se os prazos aci 
para efeito de pagamento.
4.5. A devolução da fatura não aprovada pe o 
para que a CONTRATADA suspenda o serviço |o

3té 30 (trinta) días, contados da protocoíização da Nota

que apresentou a proposta vencedora da licitação e 
idade Fiscal e Trabalhista.
2Stan.do o objeto devidamente executado e toda a 
uias deste Termo, iniciará somente quando da abertura 
a nota de empenho ou o contrato.
NTRATANTE, será devolvida a CONTRATADA para as 

na estabelecidos a partir da data de sua reapresentação

CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de pretexto 
c bjeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA ~ DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrfc 
MELHEM, a quem caberá designar o fiscal 
acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Le 
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da e 
DA SILVA DE SOUZA, responsável indicado p 
cumprimento das obrigações contratadas.

to o Secretário Municipal de Saúde, Sr. FELIPE MORGAM 
para a acompanhamento do fiel cumprimento dos termos 

Feperal n.s 8.666/93.
<ec|íção deste instrumento ficarão a cargo do Sr. EDNARDO 

qlo secretário, que verificará a sua perfeita execução e o fiel

U
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CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os itens solicitados deverão ser entregfr 
recebimento da Ordem de Fornecimento ou 
prazo de entrega poderá ser prorrogado.
6.2 O presente Contrato terá vigência até 
assinatura, podendo ser prorrogado, a critérij? 
da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJ
7.1 O objeto entregue e estando de acordo cotn d  
nas cláusulas contratuais, e ainda, observada 
mediante atestado do responsável, anotando
7.1.1 provisoriamente, para efeito de po 
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da quafdale dos itens e consequente aceitação.

no prazo até 10 {DEZ} DIAS CORRIDOS, a contar do 

:a ás Empenho. A critério da Secretaria solicitante, o

de dezembro de 2020, com início na data de sua 
CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos moldes

previsto no Editai de Licitação, na Proposta de Preços e 
a 1 egisSação em vigor, será recebido peio CONTRATANTE 

norr e e matrícula:

terfor verificação da conformidade dos itens com a

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETQ
8.1 O objeto do presente contrato deverá possjuir 
prazos indicados na descrição de cada item co
8.2 A CONTRATADA deverá garantir toda a ass

qu dqi

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRlfc
9.1. DA CONTRATANTE
9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, d 
neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução dè 

impostos, empregados e demais despesas netu
3.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e 
contratual diligenciando nos casos que exigem
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por inte 
com o firmado, podendo exigir, a qualque 

inadequados;
9.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sanções 
irregularidades, garantido o contraditório e a
9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as info 
necessárias à execução do contrato.
9.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sdbrt 
execução do contrato, para que sejam adotadqs a

9.2. DA CONTRATADA
9.2.1. A CONTRATADA se compromete a reaüzpr 

consonância com a respectiva proposta de pre

F,S74fX 5 Db. BAHÈA
2 i 4 /.Ï9 /D 0Û 1  05

jarantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa nos 
nstc nte na Cláusula Segunda.
stê ida técnica necessária durante o período de garantia.

t<

eg
rr pia

LOIS KJDDAftÜO MACALHA&5

Aí ÕES

5 ai ordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas

ijeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 

ss^ias ao bom andamento dos serviços;
er ocorrência relacionada com a execução do objete 

prdvidências corretivas;
m^dio da fiscalização, os itens que estejam em desacordo 

mpo, a substituição dos que julgar insuficientes ou

lamentares e contratuais depois de constatadas as 
defesa;

rjmalões, esclarecimentos, documentos e demais condições

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
medidas corretivas necessárias.

fornecimento requisitado de acordo com o Edital e em 

;osfepresentada na sessão de abertura do certame.

U  ^
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9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a garant 

especificado na Proposta de Preços, quandc 
imediatamente, todos aqueles que estive 

Administração, até o efetivo atendimento 
Termo de Recebimento do Produto sem que 
A contratada se obriga ainda à:
a) Manter durante toda a execução do 
todas as condições de habilitação e qualifica 
das deficiências e/ou irregularidades apontada
b) Se responsabilizar por eventuais preju 
por ineficiência ou irregularidade cometida nc
c) Arcar com os encargos, trabalhistas, 
do Contrato {artigo 71, caput da Lei n. 8.666/S
d) A inadimplência da contratada per 
responsabilidade por seu pagamento, nem p 
Lei n. 8.666/93).
e) Responder financeiramente por qua; 
Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo 
execução do serviço prestado.

r a 

d; 
rem
3

'a

donfrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
:ao| exigidas na licitação; Providenciar a imediata correção 
s pfeía contratante;
izc; causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados 
for aedmento;

Èfre\|idenciános, fiscais e comerciais resultantes da execução 

3)-
sjnte os encargos descritos, não transfere à contratante a 
oderá onerar o objeto deste Contrato (§12 do artigo 71 da

sqfler danos de sua responsabilidade para com a União, 
d | outras medidas que possam ser adotadas, durante a

c e

CLÁUSULA DÉCIMA - DA IN EXECUÇÃO E DA RESCJ
10.1 A inexecuçlo, total ou parcial, do prefen 
penalidades contratuais e Segais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilater 
Lei Federal n2 8.666/93, sem a obrigação de in 
mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nofc in 
à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
10.3 O inadimpl.emento das obrigações previitas 
situações descritas no Art. 78, da Lei Eederpi 

outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a refcen 
dos prejuízos causados à CONTRATANTE,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIC
11.1 Pela inexecuçao total ou parcial do 
prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que c
11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no f 
sanção oficialmente, aplicada nos seguintes

11.1.2.1 Em caso de execução irregular do o 
ou norma de legislação pertinente: 10% (dez
11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do 
contrato e condições dispostas no Termo de

ohj

qualidade de cada item constante do lote arrematado, 

entrega do objeto licitado, obrigando-se a substituir, 
fora do padrão, sem quaisquer ônus para esta 

rfeferida proposta. Nao será emitido o correspondente 
total aceitabilidade do objeto em questão.

AD:
objete

C 3

a 
cor 
raz > 
so

)or

&E LUIS EDUARDO MAOALH AES 
DO DA BANiA

‘♦AiíVOòO!

SÃO DO CONTRATO
e Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes

afmente o contrato nas hipóteses previstas no Art. 78 da 
nizar a CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a

isos I a XI do Art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93 nao cabe

no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das 
2 8.666/93, será comunicado pela parte prejudicada à

ao de créditos decorrentes da contratação, até o limite

tS  £ DAS MULTAS
deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a 

sjseguintes sanções: 
erem pequenas irregularidades; 

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada a 
e proporções:

)jetb contratado ou descumprlmento de cláusula contratual 
cento) do valor total do contrato; 

et 3 em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta deste 
Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia c

'T
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licitar

atraso sobre o valor total da Ordem de For 

após os quais a multa aplicada será de 0 
contratual;
11.1.23 Atraso na regularização dos itens rej 
comunicação oficiai, sujeitará à CONTRAT 
questionado, por dia de atraso.

11.1.3 Rescisão contratual;
11.1.4 Suspensão temporária do direito de 
Administração Pública, por prazo de até 2 (d
11.1.5 Declaração de inidoneidade para 
perdurarem os motivos determinantes da pi 

própria autoridade que aplicou a penalic 
Administração por eventuais prejuízos causat 
no subitem anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidc 
(dez) dias da abertura de vista;

11.1.6 Para aplicação das demais penalidade 
dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de muita poderá ser apl 
caráter compensatório, sendo que a sua cobn 

e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular proces 
pela CONTRATADA, quando exigida, sendo 
perda desta, a CONTRATADA responderá 
eventualmente devidos pela administração 
tenha sido exigida a garantia, à Admínistr^ 
pagamento devido à CONTRATADA o valor de
11.1.9 As multas moratórias previstas nos ite 
isoladas ou cumuíativamente, ficando, porérji 
integralidade da avença.
11.1.10 Nos casos de inadimplemento ot 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe 
direito de contratar com a Administração, 
independente de rescisão unilateral e demais
11.1.11 Para a aplicação das penalidades pn 
falta, os prejuízos dela advindos para a Ad 
justificativas apresentadas pela CONTRAT 
impedimento ou de reconhecida força mu 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades rr

jarlictpar de licitação e impedimento de contratar com a 
0 aros; e

ou contratar com a Administração Pública enquanto

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EFICACIA
12.1 O presente contrato somente terá eficáci 
Oficial da Entidade.

ESTADO DA BAHtA214.419/OfXS i 0%

ifiento correspondente, até o limite de 30 (trinta) dias, 
(sete décimos por cento) e a consequente rescisão7%

»itados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de

pela
ou

a!é

DA

DE LUÍS EDUARDO MACALHA&S

multa de 01% (um por cento) do valor do serviço

niçío ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
ad<, que será concedida após a licitante ressarcir a 
os 2, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base

ne dade o prazo de defesa prévia do interessado será de 10

, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 (cinco)

cac a cumuíativamente com as demais sanções, e não terá 
nç i não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas

o a dminístrativo, será descontada da garantia apresentada 
cjert) que, se o seu valor exceder ao da garantia, além da 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
ainda, se for o caso, cobrada judidafmente. Acaso não 

çãa se reserva o direito de descontar diretamente do 
qu. iquer multa porventura imposta, 
hs 4cima são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

d seu total limitado a 30% (trinta por cento) do valor da

ir execução total do contrato, por culpa exclusiva da 
a aplicação da penalidade de suspensão temporária do 

;m de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
sar çoes previstas em lei.

as serão levados em conta a natureza e a gravidade da 

mirfstração Pública, a reincidência na prática do ato e as/ 
sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado/ 

ior devidamente justificado e aceito pelo Município, a 
enáionadas.

a a aos publicada a respectiva súmula no Diário

M
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