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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição 

e fornecimento de cartões de Vale Alimentação magnético, ou tecnologia similar, em pvc, 

equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, com recargas mensais, 

conforme condições, quantidade, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento: 

 

Item Descrição Unidade Qtde 

01 FORNECIMENTO de cartão para vale alimentação, com 

chip de segurança, com carga mensal no valor R$ 614,18 

(seiscentos e quatorze reais e dezoito centavos). OBS.: 

Com taxa de administração inclusa. 

Un 35 

 

1.2 As estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) 

participante(s) estão definidas em anexo ao presente termo. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 O vale alimentação é um benefício previsto no Regulamento de Pessoal da Companhia Docas 

da Paraíba – DOCAS/PB de 05/12/2000, consoante consta elencado nos artigos 60, VII e 66, 

além de ser concedido há décadas aos servidores desta Companhia DOCAS/PB, garantindo a 

todos a possibilidade de aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. 

 

2.2 Dessa forma, por se tratar de um serviço de natureza contínua, faz-se necessária a contratação 

de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de Ticket Alimentação (cartão com chip) aos 

funcionários desta Companhia Docas da Paraíba. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Os serviços a serem contratados enquadram-se em serviços comuns, nos termos da Lei nº 

10.520, de 2002, e do Decreto Estadual nº 24.649 de 2003 e da Lei nº 13.303/16. 

 

3.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e 

a DOCAS/PB, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1 O regime de execução é o de empreitada POR PREÇO UNITÁRIO. 

 

4.2 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:  
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4.2.1. O auxílio alimentação deverá ser fornecido por meio de cartões magnéticos e/ou 

eletrônicos, com tecnologia de chip e sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal e 

intransferível, para validação das transações eletrônicas, por meio de sua digitação nos 

equipamentos respectivos, pelo usuário/profissional, no ato da aquisição dos gêneros 

alimentícios, nos estabelecimentos credenciados.  

 

4.2.2. Os cartões magnéticos e/ou eletrônicos para alimentação, com tecnologia de chip, deverão:  

 

4.2.2.1 Ser entregues personalizados como nome do usuário, razão social da DOCAS/PB, e 

numeração de identificação seqüencial, conforme disposto na legislação aplicável, dentro de 

envelope lacrado, individualizado, com senha pessoal e intransferível; 

  

4.2.2.2 Os cartões deverão ser confeccionados e entregues pela Contratada, em até 10 (dez) dias 

úteis contados da assinatura do respectivo contrato; 

 

4.2.2.3 Possibilitar a utilização do cartão vale alimentação, pelos funcionários da DOCAS/PB, na 

aquisição de gêneros alimentícios, em ampla e abrangente rede de estabelecimentos afiliados.  

 

4.2.3 A relação de estabelecimentos é caracterizada pelas redes mais representativas, que 

possuem o maior número de filiais espalhadas pelas regiões administrativas, tendo tal exigência o 

objetivo de garantir que todos os profissionais da DOCAS/PB possam utilizar seus cartões 

alimentação, nas cidades que residem/trabalham.  

 

4.2.4 Durante a contratação, as listagens contendo as redes credenciadas deverão ser apresentadas 

individualmente para o cartão alimentação.  

 

4.2.5. O reembolso aos estabelecimentos credenciados deverá ser efetuado pontualmente, sob 

inteira responsabilidade da CONTRATADA, independentemente da vigência do contrato, 

ficando claro que a DOCAS/PB não responderá solidária nem subsidiariamente por esse 

reembolso.  

 

4.2.6. Poderão ser exigidas cópias dos convênios celebrados com os referidos estabelecimentos, a 

critério da DOCAS/PB. 

 

4.2.7 As recargas dos créditos ocorrerão conforme solicitação da DOCAS-PB, via sistema, e 

deverão ser disponibilizadas nos respectivos cartões eletrônicos e/ou magnéticos, com chip, em 

até 3 (três) dias após a solicitação.  

 

4.2.8 O valor da contratação será composto de duas parcelas, sendo uma referente à remuneração 

dos serviços prestados (taxa de emissão e taxa de administração) e outra decorrente dos repasses 

dos valores, por meio de créditos inseridos nos cartões emitidos em favor dos profissionais. 

 

4.2.9 O número de empregados que poderão ser beneficiados, até a data de hoje, com o 

recebimento de documentos de legitimação é de 35 (trinta e cinco), cabendo a cada empregado 01 

(um) documento de legitimação, que deverá ter sua identificação validada durante a execução de 

qualquer operação realizada na rede de estabelecimentos credenciados. 
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4.2.10 As informações cadastrais dos servidores do Órgão e entidade serão fornecidas à 

Contratada na data da assinatura do contrato. 

 

4.2.11 Em caso de furto, roubo, perda, extravio ou imperfeições no cartão, a Contratada terá o 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis para confeccionar e entregar outro cartão ao beneficiário, sem 

custo para o Contratante/beneficiário sendo que os créditos já deverão estar disponíveis. 

 

4.2.12 Os créditos inseridos nos cartões, se não utilizados dentro do mês de competência, deverão 

obrigatoriamente somar-se aos próximos créditos, de tal forma que os servidores em hipótese 

alguma sejam prejudicados. 

 

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

5.1. A demanda tem como base as seguintes características:  

 

5.1.1 Cada recarga terá o valor mensal conforme indicado no descritivo do item, previsto no item 

1.1 deste Termo de Referência. 

 

5.1.2 A(s) proposta(s) reformulada(s) do(s) licitante(s) detentor(es) da(s) melhor(es) oferta(s) 

deverá(ao) apresentar expressamente o valor relativo à taxa de administração, que já deverá estar 

incluso no valor da proposta, de acordo com a memória para calculo constante no item 5.1.4;  

 

5.1.3 Será admitida proposta de preços com taxa de valor zero ou negativo;  

 

5.1.4 A memória de cálculo para remuneração da contratada será da seguinte forma: 

 

5.1.4.1 Taxa “0,00”(zero): Supondo que a Contratada tenha apresentado a proposta com taxa 

administrativa de 0,00% (zero por cento) e que, no mês, a DOCAS-PB tenha solicitado 

créditos aos beneficiários no montante total de R$ 21.496,30 (vinte e hum mil quatrocentos e 

noventa e seis reais e trinta centavos), o valor a pagar a Contratada será de: (R$ 21.496,30  + 

0,00% = R$ 21.496,30). 

11.7. Taxa Negativa: Supondo que a Contratada tenha apresentado a proposta com taxa 

administrativa de -1,00% (menos um por cento) e que, no mês, a DOCAS-PB tenha 

solicitado créditos aos beneficiários no montante total de R$ 21.496,30 (vinte e hum mil 

quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos), o valor a pagar será de: (R$ 21.496,30-

1,00% = R$ 21.281,33). 

 

5.1.4.2 A taxa de administração deve ser expressa em moeda (R$) com duas casas decimais 

após a vírgula.  

 

5.1.5. A disputa entre as licitantes dar-se-á pela menor taxa de administração, conforme o item 

5.1.4;  

 

5.1.6. A quantidade estimada para contratação está presente no descritivo do item. 
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6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir 

estabelecidos:  

 

6.1.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema online que permita a CONTRATANTE 

solicitar recargas, cartões e atualizações decorrentes de ingresso e saída dos beneficiários citados 

no objeto do contrato, e ainda, emitir relatórios referentes às solicitações; 

 

6.1.2 A CONTRATADA deverá entregar as Notas Fiscais, referentes às solicitações de créditos 

pela CONTRATANTE, no endereço da contratante ou via correio eletrônico (e-mail); 

  

6.1.3 A CONTRATADA deverá reembolsar à DOCAS-PB, quando solicitada, os valores dos 

créditos não utilizados decorrentes da saída dos beneficiários citados no objeto do contrato; 

 

6.1.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar aos beneficiários via sistema, consulta de saldo 

dos cartões e a relação atualizada dos estabelecimentos credenciados, citando nome fantasia, 

razão social, CNPJ e endereço; 

 

6.1.5. A contratada deverá possuir sistema informatizado acessível à DOCAS-PB e aos 

beneficiários, através da Internet e que possibilite a execução das seguintes funcionalidades:  

 

6.1.5.1. Funcionalidades disponíveis a DOCAS-PB: 

a) Inclusão / exclusão/ consulta de beneficiários e seus dados (nome, CPF, tipo e valor do 

benefício, número do cartão, local de entrega do cartão e tipo e valor do benefício);  

b) Alteração de cadastro da empresa;  

c) Alteração de cadastro dos beneficiários, com os seguintes campos: Nome, CPF, Tipo e valor 

do benefício, Número do cartão, Endereço de entrega do cartão;  

d) Solicitação de cartões;  

e) Bloqueio de cartões;  

f) Solicitação de reemissão de cartão;  

g) Envio de arquivo de pedidos de créditos, em formato .txt ou xls, informando nome, CPF, 

valor, tipo de benefício (alimentação) e local para entrega do cartão;  

h) Solicitação de pedidos individualmente, para profissional específico e em determinado valor;  

i) Exclusão e alteração de benefício;  

j) Acompanhamento do status das solicitações;  

k) Reversão de créditos, sendo possibilitado a DOCAS-PB efetuar o estorno de valores já 

creditados;  

l) Consulta e emissão de relação atualizada da rede de estabelecimentos conveniados.  

 

6.1.5.2. Funcionalidades disponíveis aos beneficiários:  

a) Alteração de senha;  

b) Bloqueio de cartão;  

c) Solicitação de reemissão de cartão;  

d) Emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos e dos débitos e locais de 

utilização;  
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e) Consulta e emissão de relação atualizada da rede de estabelecimentos conveniados.  

 

6.2. A Contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a 

vigência do contrato, estabelecimentos comerciais conveniados ativos, aptos para o fornecimento 

e a comercialização de gêneros alimentícios, de primeira qualidade, observadas, ainda, as 

condições de higiene e saúde, conforme quantidade mínima de estabelecimentos e suas 

respectivas localizações, comprovadas no ato da assinatura do contrato, mediante relação escrita 

com endereços e telefones definidas abaixo: 

a) No mínimo, 200 (duzentos) estabelecimentos filiados/credenciados no sistema alimentação, 

localizados no Estado da Paraíba; 

b) Credenciamento de, no mínimo, 02 (duas) redes de supermercados, com pelo menos 03 (três) 

filiais cada do ramo pertinente, na cidade de João Pessoa/PB; 

c) Credenciamento de, pelo menos, 03 (três) supermercados localizados na cidade de 

Cabedelo/PB. 

 

6.3 A Contratada deverá manter nos estabelecimentos credenciados, identificação de sua adesão 

ao sistema, em local fácil visualização, assim como manter atualizada a relação de 

estabelecimentos credenciados. 

 

6.4 Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que sua rede 

credenciada possui estabelecimentos que apresentam condições de atender, de imediato, 50% da 

quantidade mínima estabelecida no subitem 6.2 

 

6.5 A Contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante a vigência do 

contrato, a rede credenciada, observada a quantidade mínima de estabelecimentos e suas 

respectivas localizações definidas por este Termo de Referência. 

 

6.6 O Contratante poderá a qualquer tempo solicitar a inclusão de novos estabelecimentos 

credenciados visando à melhoria no atendimento dos beneficiários. 

 

6.7 A Contratada deverá comunicar imediatamente ao Contratante qualquer alteração na relação 

de estabelecimentos credenciados. 

 

6.8 A Contratada deverá efetuar credenciamento adicionais e estabelecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação, no intuito de suprir as necessidades 

dos beneficiários, ou na impossibilidade, oferecer o credenciamento de estabelecimentos 

alternativos que deverão ser aprovados pelo Gestor do Contrato. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

7.2 Exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços pela Comissão de Fiscalização da 

Docas/PB, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano bem como 
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o nome dos empregados e eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

 

7.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

 

7.4 Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual 

o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

 

7.5 Pagar a Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

7.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

Contratada; 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

 

8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

8.3 Manter o empregado nos horários predeterminados pela DOCAS/PB;  

 

8.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 

8.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante; 

 

8.6 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

 

8.7 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda 

e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 

8.8 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação do 

serviço; 
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8.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigosos e insalubre; 

 

8.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação  exigidas na licitação; 

 

8.11 Guardar sigilo sobre as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

 

8.12 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados ma Lei 13.303/16. 

 

9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

9.1 Os serviços serão fiscalizados por um fiscal do contrato e gestor do contrato, especialmente 

designados pela DOCAS/PB, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da sua 

execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu 

fiel cumprimento. 

 

9.2 O representante da Contratante deverá ter experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

 

9.3 A FISCALIZAÇÃO de que trata esta Cláusula não exclui, nem reduz, a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, 

não implica corresponsabilidade da DOCAS/PB ou de seus empregados, prepostos ou 

contratados. 

 

9.4. Todas as ordens de serviços, instruções, reclamações e, em geral, quaisquer entendimentos 

entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não 

sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações 

verbais. 

 

9.5 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

 

9.6 O Fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previsto na Lei nº 

13.303/16 e no RILC. 

 

9.7 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências, necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto na Lei nº 13.303/16 e no RILC. 
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9.8 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste termo de Referência e 

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no artigo 83 

da Lei nº 13.303/16. 

 

9.9 A fiscalização da execução dos serviços abrange a seguinte rotina: O órgão designará um 

Fiscal para o contrato para acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do mesmo. 

 

10. DA VIGÊNCIA 

 

10.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, 

podendo por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, 

limitado a sua duração a 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 71 da Lei nº 13.303/16. 

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a DOCAS/PB aplicará à 

Contratada as penalidades cabíveis, garantida a prévia defesa e sem prejuízo das demais 

penalidades previstas na Lei Federal nº 13.303/2016 e subsidiariamente o previsto na Lei nº 

8.666/93. 

11.2. A empresa que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio 

da ampla defesa e do contraditório, ficará suspensa e impedida de licitar e contratar com a 

DOCAS/PB, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo das multas previstas em contrato e das demais cominações legais. 

11.3. Ao autor de ilícito administrativo, aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas no Artº 83, Lei Federal nº 

13.303/16. 

11.4. Na hipótese prevista no item anterior, o interessado poderá apresentar sua defesa no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as 

provas admitidas em direito, por iniciativa e às expensas daquele que as indicou. 

11.5. Concluída a instrução processual, a comissão designada, dentro de 15 (quinze) dias, 

elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente para 

aplicar a penalidade, após o pronunciamento da área jurídica. 

11.6. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitará o contratado, além das sanções referidas na Lei nº 13.303/2016, à multa de mora, 

graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

11.6.1. De 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

descumprimento total da obrigação; 

11.6.2. De 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 

parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa da obra não cumprida; 
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11.6.3. De 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 

realizado ou sobre a parte da etapa da obra não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo. 

11.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela DOCAS/PB ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

11.8. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a DOCAS/PB 

serão graduados pelos seguintes prazos: 

11.8.1. De 06 (seis) meses, nos casos de: 

11.8.1.1. Aplicação de duas penas de advertência, no decorrer do contrato, sem que o fornecedor 

tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela DOCAS/PB; 

11.8.1.2. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/serviço fornecido. 

11.8.2. De 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, 

de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 

11.8.3. De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 

11.8.3.1 Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; 

11.8.3.2. Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e 

prévia comunicação à DOCAS/PB; 

11.8.3.3. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração 

estadual; 

11.8.3.4. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo. 

11.9. A prática de qualquer das infrações previstas nos itens anteriores sujeitará o 

CONTRATADO à declaração de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar com a 

administração estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida quando ressarcida à DOCAS/PB dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

respectiva sanção. 

11.10. Todas as penalidades previstas neste Contrato e na legislação de regência serão aplicadas 

por meio de processo administrativo, sem prejuízo das demais sanções civis ou penais 

estabelecidas na Lei nº 13.303/2016. 

 

12. SUBCONTRATAÇÃO 

 

12.1 Não será permitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

Cabedelo, 01 de setembro de 2020. 

 

 

MARIA JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO 

Gerente Administrativo-Financeiro 

 

 

Ratificado em __/__/____ 

 

 

GILMARA PEREIRA TEMÓTEO 

               Diretora Presidente 


