
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 

Praça Municipal, 27 - Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

DMIMS I R M 312022- PREGÃO NEM s. CIAI 2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVR.0S 

Contraio o". 59i2022 

O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. 1-.2aado da Bailia. pessoa juridica de direito público intento. iztabeleeldo na Prisca 
Municipal. 27. Centro, na cidade de Riachao das Neves (DA). inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o ti" 
14.100747/0001-26. neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisóstomo Burges Neto. brasileiro, casado. funcionado público. reside-alce 
domiciliado uni Avenida lk n" 110. nesta cidade de Riachao das Neves (BA). portador do CPE 698.270.875-68 e Identidade if 
0655529896-SSMIA. na qualidade de Prefeito Municipal. e de outro lado. como Contratado. a pessoa fisica ALZENRAU BOTELHO 
RODRIGUES. ponadom.dn cédula de identidade it". 04.612.679-18 SSP/BA. n" 602.086.7145-49. te:adente e doiniciliudo na Rua 
Santos Domina. ir'. 23. Centro. Rinchá* da> Neves - BÁ. em continuidade c ~limite ittitorizaçait constante no Processo beladona 
Pregar) Presencial n". 06,2022. originado do Processo Administrativo n" 33:2022. 'rendo corno objeto corar:traçam de empresa para 
prestaçair de ser Iças no fornecimento de refeiçÕes e hospedagens na sede do Município. nu distrito de s-ao Jose do Rio Grande Distrito 
de Caripare 110 Distrito Entroncamento. e no Municipio de BorreirasliA. confie:Ele condições proistas tio respectivo Edital e lambem 
conforme nossa Proposta de Preços. tudo crn conformidade com a I ci Federal o" 8.666. de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. tem justo e acordado o presente Contrato. que se regerá pelas Clamadas seguintes: 

Qi111511111 Priuneiru - Ç) onwur? - Contrautção de empresa para prestaçÃo de serviços rio fornecimento de n:feições na Sede do 
Municipio, etmforme nossa Proposta de Preços. tudo cru confonnidade eom a lei Federal n' 8.666. de 21 de junho de 1993 e
Liberações posteriores. 

ITEM 

1 

EME 04 - REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICIPIO 

WSCRICAO DO (PRODUTO e/ou 
'ERVIÇO) 

AN I AR. contendo felpa. ano?. galinha 
eaipira. carne de bode. nutearnio. costela de 
keado. cante de porco. bife. peixe, salada de 
folhas. cenoura, suco de frutas. 

UNIDADE 

Unidade 

QUA-NTC. 
ESTIMADA UNITARIO 

5M00 R5 35.00 

TOTAL 

$ 175.000.00 

VATOR TO I AT RS 175.000.00(ceiutoC WICIlla e emeo mil reais) 

1.1 - Objetivando melhor adequaçao dos serviços :to atendimento do seu propósito. o Municipio de Riuchao das Neves-RA >e reserva 
no direito de. 11110;810 durante a exectiçao dos serviços. ininaluzir modificações no oh ieto. resguardando o direito do °mutuado, 

quanto aos serviço> executados 

Çltitesollt..Segutgo - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO - A vigência do presente Contrato será até enquanto houver a 

dos serviços contratados ou ate 3.1 de dezembro de 2022. prevalecendo. para todos os efeitos. 1.) que ocorrer primeiro. 
podendo ser prorrogado mediante manifestai:Ao expressa das partes. na forma do Artigo 57 da Lei Federal n". 8.666. de 2.1 de junho de 
1993. 

2.1 -- Qualquer pedido de aditamento de prazo. no interesse do Contratado. somente será apreciado pelo Município dc Rittchati das Nese.v 
-DA. se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste Contrato. devendo o documento 
ser protocolado no Município de RIctehao das Neves-RA ate a data limite de que mita este item. 

2-2 - O Contratado se obriga a manter, durante toda a execaçao deste Contrato, iodas as condições de habilitação e qualintaÇa0 C%1111dir,

110 processo adminirnativo 

Clamada Terceira - Eventuais internapçõis da evecuçao dos seniçõs provocados por moto o 
supervcnientcs. independentes da v ontade do contratado. confitnne Jcm.rito no Artigo 393 da ("Migo C dexculti ser 1:0111111licado..1,,

Intillicipio ile Riaellau dic• Neves-14A por escrito. no pnvo de 24 is iate e piai ri el nota, da ocorrência Nesse eam), a critério do \ hen R. 
de It Neves.41A, os dias de pandisaçao ser3o compensados por igual modo ao prazo final ramudo paru cumprimento do onicto 
deste instrumento. 

Fone: (77) 3624-2132 (2136- Fax: (77) 3624-2233 rniicaaQnotmaa com 
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Çttlustila Qyaru 001 AÇA() 01M:A‘11.N I AIAta - A, 11:te ts dei:Oriente,. .111 pre+coutet tirar-alo ..orrerao por çontri natI11111e,
Dotações ()R:aguentarias: 

to - ÓRGÃO: 
2112o 5(5 NII 1)1 
21 / 10 • •I r Xli N I)) 
2iro ; XII • In 

Ir\IINPNIR 1r, ktrI I.1 \AN(AS 
I \ I Slit fit I I I \ /I R I lt Ris '‘ 10 

INIRAF.SIRI 1 1 '1 I si 10. R, OS Pl. 'Hl ICOS 
?uso - si ) RI 1 \l<I\ ‘IIINICIPAI. In IR NNSPI )1( rES 

I -si I \ ‘N. )1 AGRICULTURA. PECUARIA E PESCA 
21(10 11 s 1)1 MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS 
2•151_ H sim' \II \Ir 'MAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES 
21:61- 1 I si )1 Xli 3.1c1PAL DE ASSISTENC1A SOCIAL 
2032. I I \I) ) Xii "0. 11AI DE EDUCAÇÃO 
2030 - It I 1.\RIA MI ' DE EDUCAÇÃO 

- PROJETO/ATIVIDADE: 
- UES TÃO DAS AÇÕES 

2.065 - ;ESTÃO DAS AÇÕES 
2.011- LIESIÃO DAS AÇÕES 
2.007 - t i ti l•Ão DAS AÇÕES 
2 061 - ; .1 • I II S AÇÕES 
2061.  - ; d sikxiii \ VAIS 
2 - ,I.S I 0A5 \11,01 s 
2 .1)51, ( .1 SI VI I / Ns. 

C3 • ld \Ui) ••• 
tiiik DA

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE. LAI.I R 1 Ft "USW) 
DA SECRETARIA DF. INFRAESTRUTUR A I SI R VIÇOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPolt l IS 
f).‘ SI (RI ! \ RIA DE AGRICULTURA E ABAS I I CIXII \ 
DA st c XII s, 1)0 MEIO AmmENTE Dos RIA. mima 
IX 15 si RXlÇI IS IM - RI ( PROPRI(lS I I 5110, 
1)A ) l i S.00 XII N \\\I\I 10( -REC PRÓPRIO., 
I to I \ SIN“ •\ \ \ -NI mui 250.

lIA sl.CRI I \ RIA 01 1.1)1 CAÇÃO 

el -ELEMENTO DE DESPESA: 
1)3.3.90.36.00 - Outnn Serviços de Tert:eiros - Pessoa Fusica 

dl -FONTES DE RECURSOS: 
I 500-RECURSOS ORD1NÀRIOS V1NC. 15% E 25% 
1501- RECURSOS ORDINARICS NÃO VINCULADOS 
1502- SAUDE15% 
1600- SUS 
660-FNAS 

çligsula Quinta - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - O valor dos serviços ora contratados será de RS 175.000.MI (cento --etenta e 
cinco mil reais). ate o dia 30 do filés seguinte ao da prestação dos serviços, obedecidos os preços constantes :tu proposta apresentada pelo 
Contratado e cumule no pn:sente Processa 

5.1 - 4k preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução JON serviços 
contratados. de acordo com as ccindições consumes neste PrOCCSSO dc lau:sigibilidade de licitação e na Proposta apresentada pelo 
Contratado. constimindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelos scrt iço% contratadas e est-cotados; 

5.2 - ( icipio de Riaclião das N. e.es-BA poderá &toar o pagamento no riram de ate 30 (trinta) dias ellf1SeCUliVIDS. contados da data 
final do Nriodo de adi:aplanem° de cada parcela estipulada: 

5.3 - O Contratado indicará. obrigatoriamente_ em Seus documentos de cobrança o Munem e a data de entissíto da Nota de Empenho. 

5:1 - A Nota FisealfFatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa landim' e demaiscontribuições incidentes. para lins de 
retenção tia fonte. de acordo com o Artigo 2". inciso IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n". 12312012. ou 
informar a isenção. Mo itteldèneitt, ou aliquota zero co respectivo enquadramento legal. sob pena de retenção do Imposto de Relida e 
das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente A natureza do Nem ou serviço: 

53 - Xs Notas Fiscais Eletrônicas só ser'do liberadas puni pagamento após aprotadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou 
omissões. som o que Nerao de finita Imediata devolvidas tio Contratado para correções: 

- Atendido ao disposto nos itens anteriores, o Municipio de Riachão das Ne. es-11A considera COMO data final do peitudo de 
submplentemo a data útil seguinte á data de entrega do documenta de cobrança no locai de pagamento dos serviços, a partir da qual 
sera observado o prazo de até 30 (trinta' dias para pagamento: 

Fone (77) 3624-2132 / 2136 -Fax (77)3624-2233 - mlicita@botmad com 
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5.7 - E de inteira responsabilidade do Coou-alado O entrega ao Municipio de Itiiielnlo dis, Net e.-8/1 dos doeuirienioN de cobrança 
acompanhados dos seus respectivos anexos de fonna clara. objetiva e ordenada. que se nau atendido. Implica em desconsideração 
pelo Município de Riachito das Neves-SÃ dos prazos estabelecidos para pagamento; 

060811La Sirdn - MU:VA - Em etsb de Imalimpletnento. por parte do Contratado, de quaisquer das clausulas ou condições do presente 
Contrato. no Contratado será aplicado multa percentual de 0.1% (uru, decimo por cento) ao dia 'obre o 'Mor global do Controlo. até o 
limite de 20% (vinte por ceiam do praia pa ni esecm-10. o que dará caseio a MIO 

6. 1 - ()corrida a illtidiMplèneitt. II POLIU.% aplicada pelo Municiou i de ir iiielmo da. Net ei.-11.x: 

6.1 I X multa será deduzida do valor liquido do Iiiiiimmento tio ( .0iiitatatio Cami salor 1111 ralUrliniefilli seja inrnficIente pura cobrir a 
milha. o ( amuai:Ido sen) cont acudo para compleinentação do seu ir JIM'. FIO de ti (der) diiis. contados da data da cont OCOÇAO; 

ti I I' tim cudo qualquci ill1OOOOTIÇ ia a ser recebida pelo Coutou:ido. este serii c:inovado a reiailber na lesoutaria do 1 tu iicipio de 
111.1cliait das NM'es-13A. o valor da muna- no prazo de 10 (de/) dias. contados a partir da data da eitmilitieaçào. 

6.2 Colmatado. cientificado da aplicação da multa. tern o prazo de 10 (dez) dias eims.teutisos para apresemar recurso ao Município 
dc Rinehtlo das Neves-BA. Ouvida a Fisoiliznção c o responsável pelo Contrato. o recurso sern encaminhado A Assessoria Juridica. 
que pmcederá no seu exame: 

62.1 - Após() procedimento esiabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Gabinete do Prefeito. que poderá relevar ou Mio 
a munir. 

(43 - Em caso de rclevação da multa, o Município de Riachfio das Neves-BA se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura 
enhiteis ein razão do inadimplcmcnto de outras obrigações, rido constituindo ema reles ação em novação contratual. vem desisténé ia 
dos direitos que lhe forem assegurados: 

0. 1  - 1. 11.“) seio Illaiditia PCIO erdhilleiC do Pn:Rito. luto caberá noto recluso wintinistnnis o. 

t tiusola sétima •   - A fiscalizaçao sul feita conforme designa art, 67 da 1 ei 8.('bo 93. o Sr ''Konll,i.uui Jose Martins 
ti; loteitia moi tlemortatio contimne Ponaria ir 11371021. de 04;01 '2021 

(.1.4itsola )iiat 111-.N .11)Al/ES POR implmtn.,EmEwro DO CONTRATO. confOrme An 77 th Lei 8460 93 - 101 caso (IC 
inadimplemenio por pane do contratado. o Município dé Rinchar) das Neves-BA poderá • aplicar as seguintes sanções. gru‘luakte,
conforme .1 gra` Idade da llifrla;110. Scal Prahlia0 das sanções civis e poiais. se Rir o caso. garantida ti prévia detesa cvi processo 
administrativo, 

8' 1 1)-(8111110:8~1e-Pelluertu reigvOncia - Advenanciw 

8.2 - 'irlijujnoxç&sle media rekváncia - Multa de até 5% (cinca por cento) sobre o valor total do futuro contraio: 

8.3 • Para infrações de grai.S.trsleta - Aplicação cumulativamente. das penalidades abaixo: 

a) Multa de .10 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato: 

lv) Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação: 

cl Suspensão temporária para participar de lieltaçao e impedimento de contratar coai a AdmittiStmçào Pública no prazo de ate t t5 

(cinco) tinos. e 

dl Emissão de Deetaracao de Inidoncidade para licitar mi contatar com it Aditimistraç10 Publica nos termos do Artigo Si. 

Inciso III. da Lei Federal no. 8.666. de 21 de Junho de 1993: 

t i iisurrendo arriums no forneelniento distetclit conwaiudos com .base no.pressents licitaffitt. o futuro contratado pudera Ser 

penal 'tido conforme abaistl' 

8 4 - atraso itc 0.1 (f.M1) a 05 (cinco) dias ito fornecimento do elido - Multa dente (cinco por cento) sobre o valor dos produtos 
entregues em atraso: 

8.5 - ;Mirto dç 06 hal a 10 (MI dias no fornecimento do obleto - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos 
entregues em atraso; 

- allmosikeriores a 10 (dez) dins no fornecimento do obieM- poderao ensejar a rescisão do !Muro contrato, com as vomniações 

previ MUS neste 

Fone: (77) 3624-2132 ) 2136 - Fax: (77) 3624-2231 - E-mail. mlicita©notmait.corn 
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1" - valor das mutAa‘ ',CM obrigatoriamente aedoeido do pagamento do objeto entregue erim aimml. Pii OC Ma TO% Cl CMION 

relariVos a este Contratado. c entualmente existentes. 

o valor das multas prevista nesta Cláusula não tern caráter conmensatório. e o seu pagamento Mio eximiram contratado da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas 

Cltheada Nona -  REWISÀO CONIRAIVAL. - O presattg contrato regulnr•se-a no que concerne à sua execução. mexei:tição ini 
rescisão pelas disposições. da lei n° 8.fi66193. de 21 de junho de 1003. obsersadas -aias pioaeriores alterações: por Mia% cloio.ulas e pelo,
preceitos e principios do direito nahl leo. Constituem morbos paru rescisão desie CUIM MO' 

9.: O irão eumpi intento. cumprimento irregular ou termino no cumprimenio decliolsolds eunitattial. :

9.2 • A paralisação no fornecimento do objeto contratados, sem justa VUUS11 e iné%iu omuniewno ao Munkipio de Riachão dos Ne% es-
BA: 

9 3.- A subcontratação. total ou parcial, do objeto contratado. associação a outrem. cessão ou transferência. total Ou IMIreal.. bonC01110 a 
ímã°. cição ou incorporação. sem prévia comunicação ao Mitnicipio de Riaehão das Ne‘&43A: 

9.4 • O descumprimento liC determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua carcaça& assim como 
seus superiore,: 

9.5 - O comerintentu reiterado de fallta,s, na sua execução: 

- A decretação de blièllebt ou instauração de Insolvência civil: 

7 - dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado: 

9.8 - \ aberaçâo tutelai ou a modificação da sociedade ou da estrutura dia empresa. que prejudique a exoração do contrato: 

9.9 - It.i/o e., de interesse público. de alta relegas:ia e amploconhecimento. justificadase determinadas pela máxima autoridade da esteta 
admiram rat ix .i que et4 subordinado I) contrato e CS:Iludas no processo trilininistmtivo 3 que se refere o ottilralo: 

910- supre, -ão de abico, por pane da Administração. acarretando modificação do valor inicial do contrato. alem do limite perimi ido 
no i* I do Ao igo 115. da lei Federal no. 8.666. de 21 de junho de 1993: 

9. 1 1 - X suspensão do IbrrieeiMeatil do objeto por ordem da Administração por prazo superior a 121; (Cento e une) dias. exceto em caso 
de calamidadepública. ktrioe perturbação da ordem imerim ou guerra. asseganuido ao contratado optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações ate que seja nornadirada a sirriaçâo: 
9. 12 - O atraso superior a 90 (rancam) dias dos pagamentos devidos pekAdministração decorrentes de serv.k9siü reali!ados. exceto em 
caso de calamidade pablica. grave perturbação da ordem interna ou guerra. ressegurado ao contratado optar pela suspenSâo do 
comprimem° de suas obrigações até que seja normalizada a situação: e 

9.13- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior. regularmente comproVado. impeditivo da execução do contrato. 
Paniand_olinico -Nas hipóteses de rescisão COM base nos incisos 1 a X1 do Artigo 78 da lei Federal W1..8.666, de 21 de junho de 1993. 
não cabê ao Contratado direito a qualquer indenização. 

Cláusula Deeinla - OtiTIWS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES IX) CONTRATAIXVINÇIONCIAS FISCAIS - Além do': COCafiLON 

assumidos em outras clausulas tleste Contrato. o Contraindo. sem alteração dos preçosestipulados neste Contrato: obriga-se a 

10.1 - Assuo* integral responsabilidade por iodos os Mios e obrigações concernemes a legi.lação tributária. trabalhista. secionaria e 
pie idenciaria. os quais correrão NI' sua coma excl iro Os: 

10.2 - Pagar lodos os tributos e encartais legais uleu idos em decorrência deste Contrato. 

MJ1 Quiskiler tributos ou encargo, leellis madres. alterados ou estiro" ao, assinatura deste contrato de comprovada 

iePci,'ossào no,  Preços contratados. CONCiar:10  a rC‘Cab) destes - para mai, ou para menos. confiante o caso: 

10.2.2 - 1 icam cxeluidos da hipótese no item anterior. tributos ou encargos legais que. por sua natureza juridicomibutatin 'imposto, 
diretos ejou pessoais) não refinam diretamente nos preços do objeto contratual: 

10.3 - Providenciar as licenças por ventura necessárias à execução dos set1441.5 ora controlados. fruindo  a seu cargo ris respectivas 
despesas principalmente a matricula da obra no Instituto Nacional de Seguro Social-INSS e a Anotação de Responsabilidade 
etitica,ART junto ao Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronotniu•CREA. se for o caso: 

Fone (77) 3624-2132 / 2138 - Fax: (t7)3624-2'33 - Elnait rnticda@hotmail com 
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10.4 - Fornecer itxta a mao de lit1.11411,” • 1114040u einpiCpi1,1•1•0111 I:1111,1pin de Rinchai, da. Neves-HA l, ii,çointi Indo. 

os niatertais. equipaintattos. inclusive os Equipamentos de Proteção Individual-1ln e os instrumentos necessários á execução dos 
serviços contratados: 

10.5 - C:mastim:ia obrigações do Contratado, ainda. as demais atribuições c responsabilidades estabelecidas no Edital. na condição de 
vencedora da certame: 

CIntola Ih'xima Primeira - RES1'()NSA1311,11)A1)E - () Contratado sura tesponsasel. na furam da Lei. por quaisquer prem s 
pritvementes de sicios ciou defeiios mi execução dos Nerkiças contratados: 

11.1 - Corredio por conta do Contraindo as despesas que ris ertin ih: ser feitas. pelo Controlado ou pelo Municapiii de Rinchá° das Net Cs-
BA. paru reparação desses danos ou prejuiros: 

11.2 Não serão ind.:ai/tidos is, preito:nos que possam atb ir de erro. de qualquer equisoco da proposto ou de má administração do 
( or matado: 

11_3 -O Contratado e o insiro responsas cl pela procedencia das peças que %ier a militar ria maninciwilo dos equiparamos. se foi o caso: 

Clausula IMMaissMa - LIO DANO MATERIAL OU PESSOAL - O Contratado será responsinel por quaisquer d:inttx material ou 
pessoal. cansado a terceiros ou ao Municiai° de Riacluto das Neves-BA, durante a execução dos serviços coniratados ou uni decorrencia 
deles: 

Clausula Decima Ikrceim - PUBLICACÃO - Município de Rinchá° das Neves-BA providenciara a publicaçao do presente L'ontraio. 
em estrumo. no »bário Oficial do Municiai° de Riachao das Neves-BA. até o quinto dia do mis seguinte ao da assinatura. nos termos do 
Panhoulti Único do Artigo 61 da Ui Fedem! n". 8.666. de 21 de junho de 1993. 

ClAum,(10  Decima Quartil - FORO - As panes elegem o Foro da Comarca de Rincha° das Neves. E.stado da Bailia, paro dirimir questões 
decorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro. por mais privilegiado que seja. 

E, por CSIttIVIll assint justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 Oras) vias de igual teor e forma para um só eleito. lia 
presença das testemunhas abaixo identificadas. que lambem o assinam, depois de lido e achado confiante 

hwen».04,:

Ck ?te ir 

Rinchao das News • (SAI. 14 de abril de 2022. 

Miguel Neto C7  irgomo Borgu 
Prefeito Municipal 

Contratante 

-rico Crisóstomo B s 
Secreturi. icipal de Adnin dello e I• ir cincas 

/7/4 — s 4_ .t.•&—Altenniu Botelho Rodrigues 
CPI' tr. 602.0$67S54') 

Contratado 

ge , C•4 afi 4,01? 

Fone (77) 3624-2132 i 2136. Fax: (77) 3624-2233 - E-mail mhcita@notmad com 
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PROt 0SSO ADMiNIte IRAI IN t:t ;121c: PR} 1,3/4i) N.r twt 3022 

I ATRA II/ IJE (*UNIRAM 

- Uctittfaanim MU:MURA MUNICIPAL DR RIACIIÃO DAS NISES e o Ni- ALUNRAU 11071.1.110 
dedsuGuirs, ponddded il,s cedias de ¡demi:ide n• 04 n12070.18 S5PillA, CPF 6U3 011070544, fendente c dutakiliado tu Rua Semin. 

DUrrkat tr 2$. Coem. Riach3o dal Not.. - DA: OftiCO2. CullIfateele de digna.' iurd medindo de Scniçt, 1111111elnelre de lelegdel ri
Sede do Mtentelmo. VAIM  kW! 40 MC RS 175001100 (cento e utente e cinco mil Mia d terem No confonnc Ce fornecemeniu do objet, 
liai» de Lt‘inma de 14 ik abra a 31 de &emitido de 'o" Mamam Pela Plefeaum Mionciml o 5? Miguel Cmosionto Borga Seio e Pay 
Coniniado Sr Alteara° Botelho Rad:quiri 

!banha.) da, Nevn IRAI. 14 de atua de 1012. 

Miguel W10%101110 Ikaget Nem 
heleno Manam% 
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 


