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Prefeitura Municipal de Serro
Estado de Minas Gerais

CONTRATO

NÚMERO :   000133 /   2019

Contrato que entre si fazem a
empresa Beagá Hospitalar Eireli e a
Prefeitura Municipal de Serro para o
fornecimento de Material de
enfermagem, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde.

 Aos   01 de Abril de 2019, a   Prefeitura Municipal de Serro ,com sede na Praça Dr. João
Pinheiro, nº 154, Centro, em Serro/MG, CNPJ 18.303.271/0001-81, isento de inscrição
estadual,   neste ato representado pelo seu   Prefeito Municipal o Sr.   Guilherme Simões Neves e
a empresa   BEAGA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ   10.478.755/0001-50, pessoa jurídica,
estabelecida à Rua Vinte e Oito de Setembro   Rua Raimundo Nonato Nascimento, n°494,
complemento: sala 01 , bairro: Esplanada na cidade de Belo Horizonte/MG, Cep: 30280-050 ,
pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, considerando o
resultado da Licitação   Pregão Presencial   000010 /   2019  do processo administrativo próprio n°
00063 /   2019 , firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da lei n° 8.666/93, suas
alterações posteriores e as condições seguintes:     
   
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO:

I - O objeto deste contrato é   Aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes,
equipamentos e instrumentos para atendimento ao Serviço de Enfermagem Municipal:

Item Descrição   Unidade
Fornecimento

Qtde Valor
Unitário

Valor
Total

013 Ambú reanimador de silicone
completo para adulto

 Unidade 10,000
0

120,0000 1.200,00

014 Ambú reanimador de silicone
completo para criança

 Unidade 10,000
0

122,0000 1.220,00

018 Bacia de inox (3,100 ml) com 32
cm de diâmetro

 Unidade 30,000
0

68,0000 2.040,00

019 Baixal para prancha longa de
imobilização.., Baixal para

prancha longa

 Unidade 5,0000 110,0000 550,00

020 Bala de oxigênio de 3,7m³,
completa

 Unidade 10,000
0

850,0000 8.500,00
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023 Balança Pedrátrica - com
estrutura interna em aço carbono
bicromatizado com cobertura em
ABS,Pés reguláveis em borracha

sintética,- Acabamento na cor
branca,  Capacidade máxima 15
kg com divisões de 5g, Cadeira
ergonômica para acomodar o

bebê, possibilitando maior
conforto,  Fonte externa 90 a

240 VAC c/ chaveamento
automático, Balança BI VOLT
(110V/220V) AUTOMATICA
(regula a voltagem sozinha,

basta ligar na tomada), Display
LED com 6 dígitos de 14,2 mm
de altura e 8,1 mm de largura,
Função TARA até capacidade

máxima da balança,
Homologada pelo INMETRO e
aferidas pelo IPEM.01 ano de

garantia, procedência nacional e
assistência técnica em todo

território nacional.

 Unidade 5,0000 640,0000 3.200,00

043 Detector fetal de mesa ?
Dimensões: 10 x 18 x 26cm. ?
Alimentação: 127 V / 220 V. ?

Suporte para fixação do
transdutor. ? Ajuste de

tonalidade. ? Transdutor com
conexão no gabinete (maior
facilidade na manutenção) ?

Gabinete plástico em ABS (auto
impacto) antiferrugem.

 Unidade 10,000
0

667,0000 6.670,00

044 Detector fetal portátil Peso:
500g. ? Modelo portátil. ?

Transdutor: 2,2 Mhz. ?
Dimensões: 4,5 x 8,5 x 18cm. ?

Alimentação: 2 baterias de 9
volts. ? Acessórios

acompanhantes: Capa em Couro
Sintético, 2 Baterias 9V, Gel e

Manual.

 Unidade 10,000
0

610,0000 6.100,00
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048 Esfigmomanômetro adulto
Obeso (GG) completo, composto

de manometro mecanico  tipo
relógio, com mostrador

graduado em mmHg, braçadeira
com fecho de velcro,

confeccionada em lona de
algodão, resistente, flexível e se

molda facilmente ao braço,
manguito e pêra fabricada sem
emendas de subpeças, com   

borracha especial, que recebe
tratamento térmico, recozimento

e polimento, apresentam
resistencia e perfeita vedação,

acondicionada em bolsa
apropriada, embalagem

individual, procedência nacional

 Unidade 20,000
0

80,0000 1.600,00

056 Estetoscópio infantil com
auscultador em metal com

acabamento escovado, Olivas
Soft que proporciona melhor
acústica e conforto, ângulo

ajustado em 15° permite melhor
ergonomia, hastes ajustáveis
para obter a tensão desejada,

anel não frio para conforto
térmico ao paciente e totalmente

livre de látex

 Unidade 10,000
0

14,5000 145,00

093 Manômetro e fluxômetro com
máscara e chicote para

oxigenação de boa qualidade.

 Unidade 10,000
0

220,0000 2.200,00

096 Negatoscópio - com 1 corpo,
para fixação em parede,

luminosidade através de luz
fluorescente homogênea. Visor

em plástico acrílico, translúcido e
flexível. Prendedor de radiografia
com moldura em chapa de aço

pintada após tratamento
anti-ferruginoso. Botão frontal

liga/desliga Dimensões
aproximadas referente a área de

leitura: Alt.35cm x Larg.43cm

 Unidade 5,0000 397,0000 1.985,00
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099 Otoscópio- com botão
liga/desliga com controle de

intensidade de luz,Iluminação
com lâmpada 2,5V, perfeita
transmissão de luz,  Cabeça
com conexão tipo baioneta,

Lente removível tipo lupa, com
aumento de 4x,  Cabo metálico
recartilhado com acabamento

fosco acetinado para 2 pilhas C
(médias), Espéculo permanente
autoclavável,  Acompanhar no

mínimo 5 espéculos reutilizáveis
de encaixe metálico com trava
(baioneta). Espéculos de fácil

limpeza e desinfecção,
autoclavévcel a 134°C.

 Unidade 20,000
0

280,0000 5.600,00

100 Oximetro de dedo- Aparelho
portátil e compacto indicado para
adultos. Monitoramento preciso

da frequência cardíaca e da
verificação da SpO2. Alarme

sonoro e visual. Desligamento
automático após 08 segundos
sem atividade. Visor Luminoso
de LED - OLED de duas cores
de fácil leitura,  Indicador de
pulso,  Compacto, portátil e
iluminado, Dois formatos de

visualização: Possibilita a
mudança da direção de

visualização,  Alarme visual e
sonoro - Alarme de O2 abaixo de

90%,  Inclui cordão para o
pescoço,  Alimentação através
de duas pilhas alcalinas AAA.

 Unidade 10,000
0

107,0000 1.070,00

II -   As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato, correrão por conta da
dotação Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob a rubrica :

Dotação Orçamentária Descrição da Dotação Orçamentária
05.01.02.10.301.0012.2129.33903000 Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de

Saúde Material De Consumo
04.01.03.12.361.0006.2033.33903000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Material De Consumo
05.01.02.10.301.0020.2052.33903000 Assistência Médica Saúde da Família Material De

Consumo
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04.01.02.12.365.0007.2039.33903000 Manutenção de Creches Material De Consumo
05.01.02.10.301.0012.2129.33903900 Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de

Saúde Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
05.01.02.10.301.0012.3133.44905200 Equipamentos para atendimento dos Serviços de

Saúde Equipamentos E Material Permanente

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A   CONTRATADA obriga-se a:
a) A execução dos serviços mencionados na cláusula primeira, no prazo estipulado pelo
Município e de acordo com as normas estabelecidas na Lei 8.666/93;
b) Sem qualquer ônus para a Administração, reparar e corrigir os erros cometidos na execução
do contrato ou a inadimplência das obrigações contratuais;
c) Aceitar e acatar as exigências da CONTRATANTE previstas no procedimento Licitatório;
d)  Prestar por escrito os devidos esclarecimentos solicitados pela Administração.
e) Responder pelos danos pessoais ou materiais causados durante a execução do contrato,
oriundos de ação ou omissão própria;   
f) Designar preposto para representá-lo durante a execução do contrato junto à Prefeitura
Municipal.
g) Manter, durante o prazo de vigência do contrato e ou ata de Registro de Preços, todas as
condições de idoneidade exigidas neste Contrato, mais especificamente nas condições
exigidas para os documentos de habilitação relativos à regularidade fiscal, de modo que as
certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação;
h) A CONTRATADA é responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes
da relação empregatícia mantida com prepostos e empregados para cumprir o objeto da
presente contratação
i) A entrega dos itens será parcelada e o pagamento será realizado de acordo com a
quantidade de produtos adquiridos, de acordo com autorização escrita da secretaria
responsável, sem a qual o município ficará desobrigado de realizar o pagamento dos itens
entregues fora da quantidade indicada na Ordem de Fornecimento.   
j) Todos os itens deverão ser considerados como produtos de primeira qualidade, apresentar
rótulo com data de fabricação e prazo de validade igual ou superior a doze meses a contar da
data da efetiva entrega à Administração Municipal, apresentando características adequadas ao
consumo/utilização.
k) A entrega dos itens pela empresa(s) vencedora(s) deverá ocorrer impreterivelmente no
horário de 08h00 as 16h00, de segunda à sexta, na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Nagib
Bahmed nº 37, Centro, sendo que a mesma não dispõe de ajudantes para realização das
entregas, qualquer despesa com tal serviço, ficará a cargo da empresa vencedora.   
l) A Prefeitura Municipal de Serro poderá exigir vistoria dos itens pela Vigilância Sanitária
Municipal, caso haja necessidade.
m) A  entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data do
recebimento da Ordem de Fornecimento, no caso de não cumprimento do prazo cabível as
sanções legais, conforme Lei nº 8.666/93 e legislações pertinentes.
n) Caso venha a ocorrer qualquer espécie de dano que prejudique o uso ou a qualidade do
produto entregue pela empresa contratada, este deverá ser imediatamente substituído no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da data da ciência da empresa do
ocorrido, em caso de não cumprimento do prazo cabível as sanções legais, conforme Lei
8.666/93 e legislações pertinentes.
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o) Caso algum item não atenda ao solicitado, o mesmo será prontamente devolvido para a
licitante, devendo esta providenciar sua imediata substituição no prazo máximo de 72 (setenta
e duas) horas contadas do ato da devolução, sem qualquer ônus extra para a Administração
Municipal.
p) A empresa deverá cumprir o prazo de entrega dos itens estabelecido neste Contrato, sob
pena de aplicação das sanções legais previstas na Lei nº 8.666/93 e legislações pertinentes.
q) A empresa será responsável pelo fornecimento de todos os produtos, carga, transporte e a
descarga dos mesmos.
r) A empresa contratada se responsabilizará por todos os encargos sociais, trabalhistas,
tributários e outros relativos à prestação de serviço(s) ora contratados, desobrigando o
município do cumprimento dos mesmos.
s) Os produtos deverão possuir todas as características mínimas descritas nas especificações.
Serão aceitos materiais com características superiores, desde que atendam a todos os
requisitos mínimos exigidos em edital.
t) A responsabilidade pela entrega dos itens à Prefeitura Municipal de Serro será da empresa
contratada, devendo ser tomadas todas as providências necessárias para que os itens
solicitados sejam entregues em perfeito estado de conservação e aptos para o uso.
u) A contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
contrato, o objeto com avarias ou defeitos.
v) Todas as despesas decorrentes da entrega carga, descarga, embalagem, seguro dos
materiais objeto desta licitação, inclusive materiais, mão de obra, locomoção, transporte,
seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciária, encargos trabalhistas,
comerciais e outras decorrentes de sua execução, serão de responsabilidade da empresa
contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga
a:   
a) Fornecer à CONTRATADA as informações indispensáveis à realização dos serviços ora
contratados;   
b) Emitir a Ordem de Fornecimento para início dos serviços, os quais não poderão ser
iniciados, em nenhuma hipótese, antes de receber tal documento;   
Controlar e fiscalizar a entrega dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus
interesses, anotando em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;   
c) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre faltas e defeitos observados na
execução dos serviços;
d) Reter da CONTRATADA importância, tão próxima quanto possível, do valor das
parcelas pleiteadas, caso ajuizada reclamação trabalhista contra a CONTRATADA, por
empregado alocado aos serviços, em que a CONTRATANTE tenha sido notificada para
integrar a lide.
e) Efetuar e assinar as avaliações e relatórios dos serviços;   
f) Efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que
atendidas às formalidades previstas.
g) As quantidades constantes deste presente contrato são estimativas de
consumo/serviços, não obrigando a CONTRATANTE a contratação total dos mesmos até
31/12/2019.   
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CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO

Estabelecem as partes o valor total     42.080,0000      Quarenta e Dois Mil e Oitenta Reais

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO   

1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

2. Para execução do pagamento a fornecedora deverá apresentar Nota Fiscal
correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura
Municipal de Serro/MG.   

3. Caso a fornecedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.   

4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta
será devolvida à fornecedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Serro/MG.

Parágrafo Primeiro –   Fica condicionado o pagamento, à efetiva entrega do produto,  e a
apresentação de nota fiscal  contendo os dados corretos conforme contrato firmado.
Parágrafo segundo-   Sem a apresentação dos documentos mencionados nesta cláusula, a
Administração está desonerada de realizar o pagamento pela prestação dos serviços.
Parágrafo Terceiro- o   CONTRATANTE não se obriga a pagar pelos serviço se não for
cumprido o contrato por motivo de força maior ou caso fortuito, ou por causas alheias à sua
vontade.

CLÁUSULA SEXTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

O presente contrato vincula-se às condições integrais constantes do Edital e à Proposta da
CONTRATADA.

CLÁUSULA  SÉTIMA  DAS ALTERAÇÕES

I- Fica assegurada a possibilidade de alteraçoes contratuais, como prorrogação de prazo, o
que poderá ser requerido pela   CONTRATADA ou realizado unilateralmente pelo
CONTRATANTE,  nos limites permitidos por lei e nos termos do artigo 65, inciso I, alínea “b”
da Lei 8666/93.
a) Ficará o requerimento da   CONTRATADA condicionado à análise de justificativas, pela
Administração Pública, para sua realização.
II- Qualquer revisão contratual será realizada nos termos da Lei 8666/93, Sessão III, art. 65,
sempre buscando o equilíbrio da relação ajustada entre as partes e em estrita observância aos
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índices de atualização vigentes à época da alteração e condições estabelecidas no Processo
Licitatório que vincula este contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DA VALIDADE E VIGÊNCIA

Este contrato tem validade a partir da data de sua assinatura e vigência de   01/04/2019 até
31/12/2019, podendo ser prorrogado por igual período se do interesse da Administração, até o
limite do valor da modalidade escolhida, conforme o disposto no inciso II, do art. 57 da Lei
8666/93 em sua atual redação.

CLÁUSULA NONA-   DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços objetos deste contrato será feita pela   

   REQUISITANTES
Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências
relacionadas à execução deste contrato, deverão ser registradas pela Administração para que
produzam efeitos legais.
Parágrafo segundo. A fiscalização ou supervisão da Administração não eximirá a
CONTRATADA   da responsabilidade pela execução do objeto ora avençado.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA COMPATIBILIZAÇÃO

Obriga-se a   CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Processo Licitatorio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Aplica-se à execução deste contrato, e aos casos omissos, a Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO   

O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização à   CONTRATADA, nos casos previstos
no Edital e neste contrato.
a)     A rescisão unilateral ocorrerá conforme artigo 78 e seus incisos da Lei 8.666/93:
a.1)  Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
a.2)  Pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
a.3)  Pela lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade do fornecimento, nos prazos estipulados;
a.4)   Pelo atraso injustificado no início do fornecimento;
a.5) Pela subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da   CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
não admitidas no Edital e no contrato;
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a.6) Pela paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
a.7) Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
a.8)  Pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art.
67 da Lei 8.666/93;
a.9)  Pela decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
a.10) Pela dissolução ou extinção da sociedade ou falecimento do contratado;
a.11) Pelas razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
a.12) Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato;
b) A inexecução, total ou parcial, do contrato, por culpa da   CONTRATADA enseja a sua
rescisão, com as consequências contratuais previstas em Lei, de acordo com os artigos 77, 78
e 79 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores;
Parágrafo primeiro-   no caso de o   CONTRATANTE   não utilizar da prerrogativa de rescindir o
contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento
do valor dos serviços, até que a   CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual
infringida.
Parágrafo segundo- no caso de rescisão realizada nos termos desta cláusula, fica o
CONTRATANTE desobrigado de qualquer ônus previsto na legislação em vigor.   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 87 da Lei 8666/93 e sem
prejuízo de outras sanções de natureza cível, administrativa ou criminal, as penalidades
aplicáveis em virtude da inadimplência contratual serão as seguintes:
a) Advertência no caso de infrações que não resultem em prejuízo para o Município ou
coloquem em risco a qualidade do serviço prestado;
I- Advertência e multa de 5% do valor do contrato, permitida a retenção proporcional do
pagamento pelo Município para liquidação da pena, para infrações que possam ser reparadas
pelo contratado;
II- Rescisão do contrato e multa de 10% de seu valor, na hipótese de lesão contratual
caracterizando prejuízo para a Administração Pública ou risco para os usuários do serviço.
III- Suspensão do direito de licitar num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da
gravidade da falta;
IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave, com
anotação no registro cadastral.
VI- Os participantes e a Contratada ficarão sujeitas às penalidades previstas nos artigos 81 e
de 86 a 88, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, aplicável a exclusivo critério da
Administração, quantificadas conforme descrito nos sub-itens seguintes.
VII- Por não cumprimento de cláusula do contrato, multa de 10% (dez por cento) do valor
contratual, por ocorrência.
VIII- Poderá o Município, a critério da fiscalização, na eventualidade de quaisquer
irregularidades expedir notificação escrita à contratada para que regularize os trabalhos antes
da aplicação das penalidades previstas.
 IX- Os valores das multas serão sempre atualizados a partir da data da ocorrência do fato que
lhe der causa, utilizando-se como índice a Tabela de correção monetária fornecida pela
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Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.   
X- As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão
deduzidas dos pagamentos efetuados.   
XI- Não havendo pagamento a fazer à Contratada terá a multa e outros débitos inscritos na
Dívida Ativa para a cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de
quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de Serro enquanto não for
quitada a dívida.
XII- Em caso de rescisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XI artigo 78 da Lei 8.666/93, será devida multa no importe de 5%
(cinco por cento) em benefício do Município de Serro, sem prejuízo das demais penalidades,
inclusive as multas previstas neste Contrato.   
XIII- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste Contrato, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades estabelecidas para
o não descumprimento do contrato.    

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, pelo disposto no artigo 109 da Lei 8666/93,
ficando a mesma suspensa até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O Município de Serro, pelos setores competentes, exigirá a execução direta do objeto do
presente contrato, por tempo certo e determinado de acordo com as especificações técnicas
recomendadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de   Serro -   MG para dirimir as questões oriundas deste
contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam seus jurídicos
efeitos.   

Serro,   01/04/2019.

______________________________________
Guilherme Simões Neves

Prefeito Municipal

                              ______________________________________________
BEAGA HOSPITALAR EIRELI
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