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E~tado do Ceará 
GOVERNO MlJ1'1ICIPAL DE Ml CA.'.VIBO 
PREFEITL:RA MLNICIPAL DE \1l CAMBO 

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇAO DE CONTR.\.TO 

~7 r 

O Município de MUCAMBO, atravé~ da PREf Ell üRA vlUNICIPAL DE MUCAMBO. convoca 
LA A MARIA RAMOS DA SILVA [PP para as:.inatura do contrah decorrente da ii.;itação na modalidade 

,... 'PREGÃO. nº 9/2016040801FME. -
Cumpre-nos in fonnar que a de!>atençau mju:-.tifüada acarretará as :.an1,:ões prensta em lei. 

Sendo o que de momento st- , os apre:.c:11ta, sub,creH·rno-nos com apreço. 
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CONTRATO Nº 20160184 

Estado Jo Crnrâ 
GOVFRNO MUNICIPAL Df: MLCAMBO 
PREFEITt.;RA ML ICIPI\L DE l\1l C.\MBO 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. ne:,te aiu dtnominaoo CONTRATA TE, com sede na AV. 
CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL '::,11' - CE"\iTRO - \1L CAMB< CE. 111scrito no CNPJ (MF) sob o nº 
07.733.793/0001-05. representado pelo Sr. FR.\\,U~C'O i'vl.\RQL..ES ú OUSA. GESTOR. portador do CPF nº 
003 .444.233-28, residente na Rua Deputado Manoel Rodr !!.Ues, 2o. de outro lado a firma LUANA MARJA 
RAMOS DA SILV A-EPP .. inscrita no C ·p J ( 'vfF :,Oh l ' PJ 21 214 766/000 l--l-9. estabelecida à Rua Espirita 
Santo, 286. Pan Americano. Fortaleza-CE. l EP 6( 040-775 doravante denominada simplesmente CO TRATADA, 
neste ato representada pelo Sr. JOSL Hl MBER ro MORAI~ D!: Sül A FI LHO, residente na RUA ESTADO DO 
RIO. 303. BELA V ISTA. Fortaleza-CE, Cl- P 6 )520 720, ponador do ( PF 379.175.873-04. tem entre si justo e 
a\ençado, e celebram o presente Instrumento. do qual sãu partes mtegrames o Edital do Pregão nº 9/2016040801 FME 

a proposta apresentada pela CONTRATADA. :;uJeitando-:,e ro"l I'RA TANTE e CO~ TRATADA às normas 
J1 ctpli nares da Lei nº 10.520/02 e da Lei n 8.ó66/93 me 1iante ns clausula_.; que :,e seguem 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJJ:TO 

1. O presente Contrato tem coP1u objeto \qu1s1cão de materri perrrianente. equipamento~. mobi liário:,. e letricos, 
eletrônicos. informática e livros didáticos para as e:,cola:, mumcipa1s e t>rgãos da Secretaria de Educação. 
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[<;tadCl do l r II á 
GOVERNO '\ll lCIPAl. DE \>ll( AMBO 
PREFEITLRA !\ L~ICJP L DE \1l C ~MBO 

•. 9 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO \ ALOR DO CONTRA TO 

O valor deste contrato. é de R ';; 90.670.00 (no, e11ta mil <,;e1s~entos e se enta reai:.). 

•• € ' 

.. ' 

•. )65, 

9 • 

'> Os quantitativos indicados na Plani lha de fonnaçào de Preços .:mstante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão 9/2016040801 FME sãc, merament.! e'itimatl\ os. 1,ão acarretando à Administração do 
C01 T RA T A1 TE qualquer obrigação quaino a sua cxe..:1.1çài ou pagame1 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO .\, 1PARO LEGAL 

1 . A lavratura do presente Contrato decorre da reai12açà(. !.lo Pre _ã , 9 2016040801 FME, real izado com 
fundamento na Lei nº 10.520, de l '7 de j ulho de 2002. na Lei nº 8.666,9,e nas demais normas , igentes. 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO co TRA ro 

1. A execução deste Contrato. f:)ern conw os ca-;üs nele om ..,slh r~gu 1 5e-ão pelas clál s tias contratuais e pelos 
preceito de direito público. aplicando-se-lhes. suplemarnen1e. os pn11..:1p1os da Teoria C.-,.ral dos Contratos e as 
disposições de direito pri vado, na forma do artigo 54. ja Lei n 8.666 93 .... ombinado com a 1 ...i so XIl do a rtigo 55 do 
mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA QUTNT A - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. O prazo de vigência deste Contrato tera 1111cio em 06 cte Junho ae _o 6 extmgumdo-se em 31 de Dezembro de 
20 16, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato. tenct0 início e \enc1men o em dia de exped iente. 
de\endo-se excluir o primeiro e incluir o ult imo 

CLÁUSULA SEXTA- DOS E. 'CARGO:,, DO CO. TRATA..'TE 

A\.(0 ~fRl lOR(,0'\(,,ALU\ID!\l 1 ,TRO 
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1. Caberá ao CONTRATANTE: 

Estado do ( e irá 
GOVERNO Ml ICIPAL DE MLCAMBO 
PREFElTCR:\ Mt.:~ICIPAL DE Ml C AM BO 

1. 1 - pennitir acesso dos empregado ... da CONTRA. T :\DA fi. dependências do C JNTRA T ANTE para a 
entrega dos produtos: 

1.2 - impedir que terceiro:, forneçam o:. produto<; obje di-;ste l trato; 

1 .3 - prestar as informacõe, e os esdarec1men11:, ue venhar a ser solicitado~ pelos empregados da 
CONTRATADA: 

1.4 - devolver os produtos que nã,1 apresentarem cond1çôe:. de sert'm consumictos: 

1.5 - sol icitar a troca dos produtos de, oh idos mediante ·t1municação a ser fe ita pelo Sen iço de 
A lmox.ari fado: 

1.6 - solicitar. por intennedio de Autonza~ào de f-ornecimenn t .pedida pelo Sen iço de Almoxarifado, o 
fornecimento dos produto:. objeto dc'te Contrato: 

1. 7 - comunicar à CO°NTRATAD \. qualquer irregularidade ne, tomec1mento dos produtos e interromper 
imediatamente o fornecimento. se for o caso. 

CLÁUSULA SÉTIMA-DOS ENCARGOS DA CO TRL\.fADA 

1. Cabera à COl\JTRA TA DA. 

1.1 - responder. em relação aos seus empregados. por roda:. as dec;pt sas deco1Tentes dos sen 1ços. tais orno: 

a) salários: 

b) seguros de acidence:.. 

e) taxas. impostos e contnbuições. 

d) indenizações: 

e) vales-refeição. 

f) vales-transporte e 

g) outras que ponentura , nham a :,t::r l.rtada<. t. x1g1da!> rio Governo. 

1.2 - manter os seus empr-gados :.ujeitos as normas d :,C1pl111a. e cto CO, TRATAN fE. porém sem qualquer 
, ím ulo empregatício com o órgão 

1.3 - manter. ainda. os st:u~ empregado:s 1aent1ficado por ~ a1:hQ quando em traoalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um dele~ que seja ~ons1der C1..:> incon ement boa ordem e às normas disciplinares do 
CONTRATANTE: 

\, co,:- fRl l OR GO,~ \l O\ 1D \L ', f'\TRO 
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E,;rndo do (eará 
GOVER~O '.\ll ICIPAL DE \til L lM..BO 
PREfEITLRA 'Vil '\ICIPAL DE 1l CA MBO 

1.4 - respe itar as normas e procea1memos de controle e &.;esso ns rk pendênc ias do CONTRATANTE: 

1 .5 - responder pelos danos causados diret.1mcnte a Admin1!)t, ação do CONTR..\ T ANT E ou a terceiros. 
decorrentes de sua culpa ou dolo. durante o fomec1menr do pr duto, não exc lumdo ou reduzindo essa 
responsabil idade a fi scal ização ou o acompanhamento pelo ( (J fRA J t\.\; fE: 

1.6 - responder. ainda. po1 quaisquer du.1os .: iusadt s i ·t;tamente a bens de propriedade do 
CO TRATANTE. quando esses tenham sido ocasionado!) por "it'us empregc1ctos durante o fornecimento do produto; 

1. 7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de I-ornec 1mento. de acordo com a necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE. no prazo de 3 (três) dias úteis após o re..:eb1mento <la Autonzação de Fornec imento 
e:-..ped ida pelo do Ser. iço de Almoxarifadc.. 

1 .8 - efetuar a troca dos produto::. l onsiderados sem .:e nd1çõe, 1nsumo. no praz< máximo de 24 ( vinte e 
quatro) horas. contadas do receb1'1lento da comumcação expedida pelo '>e \ 1ç.J d~ f\lmoxarifado; 

1.9 - comunicar ao Senic" de'"'' nxarifado do lvNfRA \"4TE. por escrito. qualquer anorma lidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos aue Julgar 11ecc:.sán0: e 

1.1 O - a obrigação de mamer-!)e, durante toda a exe1.:uçào do .;untn.to. em compatibilidade com as obrigações 
assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 91201604080 1 FME. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, CO'.\'lERClAIS E FfSCAJS 

1 . À CONTRATADA caberá, ainda 

1.1 - assumir a responsabilidade púr todos , s cncar~1':. pre, ideth'iârios e obriga•;ões sociais pre\ istos na 
legis lação socia l e trabalhista em , 1gor. obngando-,e a :,aldá- o-, na epl)Ca própria, , ez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CO"\l f RATA1'.TL 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por toda-, a!) providenci,1.; e obngações estabelecidas na legis lação 
.:::.pecífica de acidentes de trabalho, quando. em ocorrencia da espécie. torem vitimas os seus empregados quando do 
fornec imento do produto ou em conexão mm ele. amda que a ... ontecido em dependencia do CúNTRA TANTL 

1.3 - assumir todos os encargos de possÍ\ e! dem,mda trabalhista ... ,vil ou penal. relacionadas ao fornecimento 
do produto. originariamente ou vinculada por prevenção. conexão ou continência: e 

1.4 - assumir, ainda. a responsabilidade pelo!) cn.;argl)<; ti,cah e 1.: rnercia1s resultantes da adj udicação deste 
Contrato. 

2 . A inadimplência da CONTRAI ADA. com referência ao!> encargos e:,,tac>elecido!) no item anterior. não transfere a 
responsabil idade por seu pagamento à Admi111stra.;ào do ( ONTR:\ I \ TE. 11em poderá onerar o objeto deste .~ 
Contrato. razão pela qua l a CON , RA r \DA renuncia expre:.samente a qualquer vínculo de sol idariedade, at iva ou 1 
pas:.i\ a. para com o CONTRA T Al\ l E. 

A\. CO\:s I Rl I OR GO~C l\l O IDU ., 1 ~1 RC 



[ tado do Ctará 
GOVERI'\O '1l :'i (CIP AL DE nx ,\MBO 
PRF.FEITt;R,4. Vil ?'1.ICIP.\L DF Ml CAMBO 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕE~ GERAIS 

1. De, erá a CONTRATADA obsen ar. tamhem. o seguinte. 

1. 1 - expressamente p oi bida a contrataçao dt. -;en IOl perteucente ao q iadro de pes oal do 
CO:'\ TRATA TE durante a vigênc a deste C..ontrato. 

1.2 - expressamente pro bida. a \ ~iculação de pubh idade acerc..a deste Contrato. :.alvo se holl\ er prévia 
autoriLaçào da Administração do ( O; TR.A 1 \NTE: 

1.3 - vedada a subcontratacào de outra empre,a para ú fomecmiento do produto objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPA HA.\1E1'JTO E DA FISCALIZ "ÇAO 

1. Este contrato será acompanhado e fiscahzad por er 1Jnr de t!.!llado para esse fim. representando o 
CO 1 RATANTE. permitida a Ct,ntratação de ten:eirm, para a-;s :>ti-l .. ub~idiá-Jo de inforMações pertinentes a essa 
atribuição. 

2. As decisões e pr0\,idênc1as que ultrapa:.:.arem a 1,,;0mpetênl.!ta do ser. idor de:.1gano para esse fi m de\erão ser 
olicitada a Autoridade Competente uo(a) CUN I RATA, l E, e!T' kmpo hábi l para a adoção das medidas 

convenientes. 

3. A CONTRATADA de\erá manter prepo:.to, aceito pela A.dm1ni,,tra.,.ãu do CON f"RA TA, 1 I:.. durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la admmistrathamcnte empre qut to" neces~ário. 

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA A TEST AÇAO 

1. A atestação das faturas correspondentes ao fomecunento do produtc ~al era ao Chefe do Serviço de Almoxarifado 
do CONTRATANTE. ou a outro servidor d1.:..,ignado para e~s1e im 

.... LÁUSULA DÉCIMA SEGU1'"1>A - De\ OESPE~A 

1. A despesa com o fomecimentc do produto de que trata o ub eto. est . cargo da dotaçãe, 0rçamentána Exercício 
20 16 Ati vidade 0502.12361 1203.2.023 ~1anutençàc De,;emo "1mentc1 da Educação -rt ndeb-40%. Classificação 
econômica 4.4 .90.52.00 Equipamentos e Matena Pem,anente _ube1cn e t 4.4.90 52.42. nv alor de R$ 90.670,00 . 

CLÁUSULA DÉClMA TERCEIR<\ - DO PAGAMENTO 

1. A CO. í RA T ADA deverá apre:;entar nota fiscal para liqu1daçào e pagamento da despe~a pelo CONTRA r ANTE, 
mediante ordem bancária creditada em conta l:Orrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias 
contados da apresentação dos documentos junto ,,{o) LO".TRA 1 ANl [ 

2. Para efeito de cada pagamento a nota fi.,cal ou ntura cle\e estar -.ornpanhada da:s gt. as de comprO\ ação da 
regularidade fi cal para com a Seguridade ocial (1 -; J. 1 a,enda r ederal. Estadual e Mumcipal do domicílio ou 
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1' stado cto L enrá 
C:,O\ f.RNO Ml. ICI.PAL DE Ml( AMBO 
PREFEJTLR.\ Ml ICIPAL DI ~l < AMBO 

ede do CO rRA T ADO e o FGT _. em original ou em l~)tocop1a autent1cm1a. 

3. O CONTRA TA TE reserva-se o direito de recu~a o pagamento s 
não esti\erem em perfeitas condiçõ~s de con..,umo "'li e1r desal.) d.:> com 

-1. O CONTRATANTE poderá deduzir J0 nwntante a pu0 .i 

de\ idas pela CO TRATADA. 1 os termo,- de te l ontrato 

n ato da atestação os produtos fornecidos 
especificações apresentadas e acei tas. 

L lrre~pondemes a 'lultas ou mdenizaçõe 

5. Nenhum pagamento será efetuado a LO TR \ TADA enauc1ntl aente de 1;quit1açào qualquer obrigação 
financt:!ira. sem que isso gere direito à alteração dos preços. ou de 1.-ompc::1hução financeira por atraso de pagamento. 

6. os casos de eventuais atrasos de pagamento. Jesde que a CO T RA f ADA não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, fica convencionado que a taxu de "ompen;:.ação fin,mceira de\ ida pele CONTRATANTE. entre a data 
acima referida e a correspondente ao efetJ\O pa~amento da :.,are a st:r C!!Uinte 

El\1 = 1 :... 1\ :... VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórias: 

= úmero de dias entre a data pre, .S[a para o pagamento e a oo efot , o p,1gamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

1 = lndice de compensação financeira= O 0001644. a~s1m apurado 

1 = (TX) 
365 

1 = (6· 100) 
365 

= 0.0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

6. 1 - A compensação linance1ra pre\ 1.:,ta n~:sta e d1~ãL 
po teriormente. 

.. inc,uída em fa ura a ser apresentada 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTE"RAÇA.0 DO CO lRAfO 

1. Este Contrato poderá ser alterado no:s ca..-.os )1 vistos no art 6i da lei 8.666193. de:sde que haja intere:sse da 
Admini:straçào do CONTRA TA, n. com a Eln e:- , ttçJo da<i oe 1dac; J :s 1ficath as 

CLÁUSULA DÉCIMA QLI1\TA- DO ,U ME.t'\10 Ol "UPRES~A< 

\\ co,slRl IOR(O,(U( \ID!\l... l rRO 



Esrnuo do Lenrá 
GOVJ RNO Ml ICIP\.L D[ .'.\1l C \MBO 
PREFEITCR~ \1L "lllCIP.\L DF 11 ( .\MBO 

l. o interesse da Administraçào do CONTRA fAi'. 1 E. o valor m1c1a1 atualizado des.e Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limne de ) 0 o l vinte e l: nco p,1r ... entn). cünforme àisposto no :irtigo 65. parágrafos 1 ° 
e 2". da Lei nº 8.666/93. 

·f 

2. A CO TRATADA fica obrigada a aceitar na<, rresma, LOndt,;õt:. l l.1tadas os ac.résc1mo~ ou supressões que se 1 fizerem necessários. até o limite oia prc, isto, calculadu -.obre ,alor 1 -,e ... ontrataJo. J 

3 1'.enhum acréscimo ou supressàL poderá exceder o limite e ... t I elec110 e-,ta cláusula. sah o as supressõe- re ultante 
de acordo celebrado entre as panes .;ontratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

. Pela mexecução wtal ou parcial deste contrat'1 t. pd ele ... ump, mento dos praZL s e demais obrigações 
assumidas. a Administracào do CO TRA Al\lTf: o d ra. _garantida r \ ia ,tete~a. apli ... ar à CONTRA T DA a 
~cg.u 111 tcs sanções. 

1 .1 - ad\'ertência: 

1 .2 - mu lta de 10% (dez por cento) sobre o ,alor total deste L'ontrnto. no caso de mexecução total. recolhida 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos. e.o, iado da comumcaçào oficial 

1 .3 - multa de 0.5% ( cinco décimos por cc:nto I por dta de atraso ~ po.- ocorrência. ate o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a LON fR. 1 AD\ n1us1ificadamer te u por motivo não aceito 
pelo CO TRATANTE. dei;1.ar de ,render totalmente a s~1 1cnaçào uu , A.utorizaçã,, de f- or ecimento prev 1stas nos 
sub itens 1. 7 e 1 .8 da Clausu la ~et1ma deste Contrato. '"ec01hida ,10 p a.w ma\.imo de 15 lqumze) dias, contado da 
comunicação oficial: 

1...1- - multa de 0.3% (tres decimo por cento) por drn de atra~c oor ocorrência. até o máximo de 10% (dez 
por cemo) sobre o valor total deste Contrato. quando a l ON J I:{ AD\. 1 ustificadamente e ,u por motivo não aceito 
pelo CONTRA TA TI:,. atender pa c1almi.:nte à ::,,olii.: ta1rào ou 1 \ut r zai,:. de l Jrnecimentc previstas nos subi tens 
. 7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste ( ontnH1 • recolhida oo priuo m:xm,1.: c1e ) ( out'1ze) d,as. 1..ontado da comunicação 

,1ic1al: 

1.5 - suspensão temporár a ae pa.11cipar em .• c1ta;â e 1mped1memo de contratar com a Administração do 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. por ate _ dt is, an 

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a .\dmm1straçao Pubh1.:a pe u prazo dt. ate 5 (cinco) anos. garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa. enquanll perdurarem ó'> mut \ os determinantes da punição ou até que 
seja promO\ ida a reabi litação perante a própria autoridade que aol1cou pet alidade. a COl\íTRA T ADA que: 

2.1 - ensejar o retardamento da c:xecuçào do ol. eto des e C ontr tl 

2.2 - não mantiver a proposta. in;u~titicadamcn e. 

2.3 - comportar-se de modo iniuôt1t"t 

A\.(.() SIRl TOR(,O:\~ \I O\ID\L ... r,rnc 



2...l - fizer declaração falsa; 

2.5 - cometer fraude ftst:al: 

[stado do< l·nra 
GO\'f:RNO Ml"'""'lJCIPAl DE Ml C .\MBO 
rREfEITLRA 1(.;',}CIPAL DF ,n C .\MBO 

2.6 - falhar ou fraudar na execução lo Contrato 

2. 7 - não celebrar o contrato 

2.8 - deixar de entregar doc:umt:ntai.:iio ex1u1a no certUJ 

2.9 - apresentar documentação falsa 

3. Além da penalidades citadas, a CONTRATADA fi cara "uJeita. ainda, ao cancelamento de sua inscrição no ~ 
Cadastro de Fornecedores do CONl RA 1 \ \, rE e, no qut' couber. à'> dema -; penalidades referidas no Capítulo TV da 

ei n." 8.666/93 . 

.+. ComprO\ ado impedimento o I reconhecida força maior, Ol \ dame h. 

CONTRA I At-. I 1::.. em relação a um Jos e, t:lllo~ arrolado~ fü ,tem 2 de 
da!, renalidades mencionadas. 

1stificado e ace1tt pela Administração do 
Cláusula. a CON • RATADA ficará isenta 

5. As sanções de ad\ertência e de impedimento de 11..irar e ontratar om a Aamini5traçàc do CO TRATANTE. 
poderão ser aplicadas à COl\'TRA f AD Jllntnmente .. om a Je mult desc0ntando-a dús pagamentos a serem 
efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTII\'lA - DA .RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial do C0ntrato tn:,eja a ... ua reschàO co'lronne dispo'>tO nos a"tigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93. 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato uni later,il e e,;cnro <ld l\drn1111:,traça,\ 0.) ( ONl k.A l A1 1 t:. nos casos enumerados 
.ios incisos I a XJT e XVII do artigo 78 da Lei rnenc1ona<la. n0tificanctu-sc a C O TRA T AD.\ com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias; 

.. 

2.2 - amigável. por acordo entre a:. parte!>. ech z1d a temll no processo da 1i.. tação. desde que haja . •! 
comeniencia para a Administração du CO\ f RATA • E. ~ 

2.3 - .1udicial, nos termos da legtsla ... ao, igente Dhre a n 1téna 

3. A rescisão administrativa ou ai 1igá,c. dc,erá :.er p1e1..~d1da Je aul1)tl/. ção escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

3.1 - Os casos de rescisã:1 contratual serão fom1alme n::: mot ados nos autos do processo. assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

\\ <O'\Sll<llOnC0'\(\10\IU\L, 1'1R(J 



Es•ado do Ce<1rá 
GOVERNO \11 NIClP/\L DE Ml CA~IBO 
PREFEITL'RA Mt;~JCIP L DF vn C'AMBO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA \ 'INCULA(..AO AO l'DIT \L E A PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. E::.te Contrato fica \Í ncu lado aos tennos do Pregão n Q ~O 1604080 l r ~tE. cuja realização decorre da autorização 
do Sr(a). FRA CISCO MARQU ES DE OUSA. e da proposta da COXfR \TADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

1. As questões decorrentes da e.\.ecuçào <leste Jnstrumcnto. que nao po ... .:1m :.er d1rim1das adn mistram amente. serão 
processadas e julgadas no Foro do Municíp1t_; de rv1t..:C' \\1BO. c.om exdu'>c10 de qualquer ou1ro por mais pm ilegiado 
que seja. 

E. para firmeza e validade do que to1 pactuado. lavrou-se o pre-..ent~ Contrato em J (três) \ ias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, às quais. depois de lidas. são as~inadas pelas representantes das parte. 

O. TRATANTE e CONTRA T A..DA. e peia:, te:.temu 1ha.., abai o 

·estemunhas: 

1. ---- --------

MLC\:-..180 (E.06deJunhodc2Ul6 

FUNDO MUNIC rl:DE EDUCAÇÃO 
CNPJ(~ ~ [3., 93 000 , 

FME 
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LO~TRATO Nº ........... : 20160184 

E!!>tado !.lo Ceará 
GOVfkNO :\ll ~ICIPAL DE '1l C \MBO 
PREFEITURA "\11 :'-.ICIPAL DE. Vil l. .\MBO 

EXTRATO DE CO~TRAIO 

ORIGEM ..................... : PREGÃO ~" 9 :o 604080 I F M[ 

CONTRATANTE .... .... : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ~O FME 

CONTRA T ADA(O) ..... : LUA NA :vlARlA RA~10S DA SILV.\-EPP 

OBJETO ........... ........... : Aquis1çãi1 de material pcnnanente. equipamentos, mobiliários. eletricos. e letrônicos, 
informática e livros didáticos para as esc las municip.us e 0rgão.., Ja So.:cret .na de :ctucaçào 

VALOR TOTAL ................ : R$ 90 670.00 nu, cnta 11 11 !>l:1!>-.c1 tos e s-. .. ,1 a reais) 

PROGRAMA DE TRABALHO ....... : xer1,;1c10 .,()!6 \tÍ\1dad 050:2.123611203.?.023 Manutenção e 
De emoh imento da Educação F-undeb-40%. Class1ficação ccon, 1111-..1 -L4.90.5'.! .00 Equipamentos e Material 
Permanente. Subelemento 4.4.90 52 42. no vator de R 90.670 O 

VIGÊNCIA ................... : 06 de Junho de 21!16 a 3 de Dezembr de 2úl 

DATA DA ASSINATURA ......... : 06 de Junho de ~O 16 

}I 
A\.(O,~HH IORc..,O (A.JO\ID'\L , 1,rRü 

1 

ij 

1 .. 



Estallo du ( rnra 
GOVER. O MI NICIPAl DE :.\lt.:CAMBO 
PREFEITUR,\ ~1CNICIP.\L Dí i\ll ( AMBO 

CERTIDÃO DE .\FIXA( AO DO E TRATO DE CONTRA TO 

Certifico para ,e;; de, ido fin , qut. t) pJbl cacto o quadro de av,s, e publicações dessa 
Municipalidade o extrato referen ~ 10 contrato nº 201h018l tmnadc, efl ~ n FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
FME e Ll.,A A MARIA RAMOl.i DA Sll VA-E:PP. rl!lerente ao proce:s~o licitatório na modalidade PREGÃO, nº 
9 20l60-l0801 FME. 

, ,.AMBO CE.~< unho d, )016 

fok 0,~~Y', ALVES 
Comis.sa0 ae LH· {à 

Pregoe ir(' 
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